
Esp.ião, não! �-O sr. Alexandre Konder «correspondente de Florianópolis», foi
posto para fóra da Conferência de Petropolis, pelo Itamarati, por estar envolvido

. em' processos de espionagem contra o Brasil.
Que jornal representava o agente da quinta-culuna 1
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o . BRASil NA· PRESIDENCIA 1.200 jornalistas
QUJTANDINHA, lG. (A. N.) - Quase duas horas durou a reuanao

l)!I''ÜI.i'ill�ncltl' de hoje da DO'n,j',er(m:cia dos Oh a noeleres. Reinou dlw'aniLe os
trabalhos '� maior wI'dia!idHJdc. A sessão foi secreta, entr-ando au:J'enas
,ua flase H1.ICWI os íobog'l'afas para WS prnucn-as ohapas. Abr iu OiS t.1'<I
}lll;lhüs 'o Sir. Raul Fernandes, ,s'eg1.li[ldo--s·p. Coam a palavra o sr. Bramul
gba, �)rul'a ,pmpol' o nome do chanceler brasileira á presidéncia da Crm
fcr-ênoia, () que fai acerto uaiarnmemente. A decisão, fmtl'lelte.ntO', por
Pf<-l.posLa do sr. RaJUl Fernandes, 'será submetida a [l·lell1iário.

f
,
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nA GAZETA»
Entrou, ontem, em seu 14°

ano (le existência, a nossa con

freira: "A Gazeta".
Assinalando o auspICIOSO

eyellto, l)odem os seus ,llioeto
res e l(edatores afil'Inar que llãOl1cumprido, a tarefa árl1ua . de
cOlHluzirem um jornal ao seu.

mais alto destino: o de intér-,II}Jrete da cole_iv,idafle a ql�e
s'erve e ,seu 'gu:ia informativo. ,

"A Gazeta�', de Jairo Calla-j
rIo, tem, assIm, nesses treze
anos lie lutas e de yit.órias. a,sl
razões das g-randes hoména-I
gens ontem l'ecebida.s.
A elas 1IOS associamos com

afetuosos abraços aos hrilhan
tes coleg·as.

'
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Batalha

SANrA CATAíRINA Ilunca foi, desdp {odos os t,mnLJos,
terra i,gll1ol'ada. Ve.l'da,cJe é qnp, ,ce)"1 a espécie de bras'ileil'as,
oCujo espÍol'il.o acanhado 'e de l'eSlt.l'iIlo 'e 'esLI'cil.o ·j',e.gi,()nalismo,

;- ._.

!n<Trl<a�:mailS VÜ,-'O'[I.du:' mwís i'aitH'.' ll<tda:'l11iats ,que!' rrn;s;mo sa-'

bel', si.não. aqlu iJ.ü If[ue SP lhe 'pi)t' dBanLe do nariz.
lI:m {urjas as [lll'tes oE'. ,cnll'·(', ,cllas as que mais ilus,(,ram

Ilús,sa vida liLer.{vria. pode-se 'l'.iLal' 11am{)S no�sos. :Nas glo
�.'i.osa,s p<1g1i.JlilS (loa nossa ,vidra ,polItica 'u militar, eatarinen
I'>e.s .apail'coeon ,nos imaioS -d'ifir,eis lalH)('S como ·eJ0eJlnplos edJ
íficalJlU')s e TtoLá,"eis·

Mru soie·os, ,JHJ>elHiS, eLscrj (,o 1':('S. P i.nl,or'os, 8::\clllLal'es. SO'l
darta� 'e' maI'inlH�iros. CÜJut.ingl'·l1'Le ap're-ciável de heletris
l,as·€ amWdOl'{\S &, todas as mais "arradas a,uvidades hu-

1ll,'ll1!{L$. 'l'ly,émos (.\ 'temos do hom c do ·meLhor. Citar n{)'IlleS

não o faremas, por que berrn l::\whemÜls ,a Ipe�'igo a que se

eX{põe: arq1.Hllc ·que .0 fruz. Rastal'ú uma omissão ·e tanto va,11O

j)a'l''a que ,S'l:lI'j�!fl'l questiú�1cula;,; de "oda a sort.e. AbsLemo
!TJOS rI.l" c ilações (' os CJ'U€ ,estil](lam e 10ôm acomp3nllHl<diO d€

.1,., fiWriOi e ,C·OIlJ) cari�11lw a viiC!"ct 'catarinense ,em t.lJdos os seus

aJSffW.cIIDS I� di's'el1íVolvim€·n'Los, dispensam es,1 a 'pa1�bcuj,al'l
dado.

Ti}sl,rurn,os ,pJsl01'evtJnida paTa ,e"l,e8 dias q\lI8 vivermos 'e pn.
r:L atJuali,sar a as's·unto é mister ,qu·" ,s·e di,g'a também, qu,e,
lLma 'nJa,va .e, plJ.'ormi,ssora g'E.lTação ;cOlmeça ,por snu'gir, cheia
4Ie boa van.l/a,de e Ide "eairag\em 'para a lul.a das let.ras. NOIill�s
inteiTamen(;p na'vÜ1S vãü .aip'al1eeendo, ruqui na capital 'e no

'interior <!Q Eslruno. Litel'a;lo:::. !l)oe-Las ·e a,lé mesmo, filósa-
fos. G,cn,Lr 11Ial\"a, ,esco,la 'TlJova. AlLé lTIlllSica tambérrn m{wa,

modp.f'nissim'U,_ aco,mpanlw.nr!o o rlpscompasso da ;néa 'e ma

jpl'iali"a,rla ;(]'iJe ,f]tü,.; 'som; ('m rilll'aJ'icl3J(f,es cam a ,pintura de

pincelada" maluca,;; desse 1'ulmismo, que 'llJaSCCU assim cha-

OS IRES GlANDES EM PEIROrOllS

N. Ri. O sr. Alexandre

Konder, niío fl;>i credeneia-'
do por este jornal e, se

gundo aplU'3.mOS, nem pe
lai "O Gazeta", cujo repre
sentante á COllferênda é o

sr••José COl;e]eirio. Log'o,
só Iresta 11 l'efre.... re
preoontnção ,do "IHário ela.
rr�n'de'" . .. ,E, note-sé, no

tica.
A ,proviflêncin partiu

elo iUamaraJi, chefi11�O pe
Jo, eminente' procer ude
nista, sr. Raul Fel'lUlndes.

i: w .
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Apelo ao Paraguai
QUfTA,NDI,l\l·IA, 16 (A. N.) - Na ieunião pnclirninaa- da Conf.e

)[�ênei,a, trataorío-se de as,S!uil1!los 'g'er,a is, :l'o,i aprovada .a proposta do
Uruguaí para que, sem i.l1\t01l1ção doe intervir nos negócios j,ntJpl'flOS do
,]j'a.!'ag'llai, 'se exomlem os contendores na lula que .se trava naquele
J)oaí's a que deponham as anmas :l' aceitem Ol])iar,tmm med'iação oj',eI�e�
(tida. pela govêrmo do Brasil ji1l'lUlamenle com a ohaucelaiiu da Argen
ti·na e auõio manifestado v,ela Bolívia p Uruguai.

Os .revolucionarios e a Conferencia
RIO, 16 (....'1". �.) - Not.icia-se quo o major Agu ír.r», uan nus chetes

>ll1·a r-evolução paraguaia, i,nl,PTmül(!o .('J11 CaJmpo GranDe, 06 Mato (JJ·ossa.

já 'cs:Lá P)'·E'J)tflwando a sua ])C'C[H\o('na valise pum voar" 1"1.lillllO a Qu.inL&u
dirsha. mo momento da quéda de Moriuigo, a fiJm .le J'elpl'oscnt,Hr I) Pa
;r.aogiLlu.i ,na Ga!llfe.rÔllcia a lí inSl.t.a,h1da, ])oj,e.

O major Agui'lTC deverá a,:;'smnir .a chefia d'a üelegação do,:; 1'0'\'0-

liw1�jOIIlIáriars ,f)uraguailQ.s, no 0rusn dr ql1le a gUeI-ra {',jyil 9l' deüida a S'BU

JiavOlr, aTblJes ela Cmüerência (lc Quill1'tandLl1ha. Já se êomeilltu quo se

�Ja.l aco·11ltJrcer a Con,l'el'fmcia tRll'á (jl1'e Lratair de um c.aso f)'Llle llão e,stá
·na a'glC'lllda e que cxig-ilI',á acu [<ado. e,s;lJudo eLa. parte dos delegllidos, pois soe

eniC.ontra ·cm Ql1Ii'l1Jtanrlinha um dll'leg'a,do rooelde par,LlJguai,o, lJO.I\r>m" MO'

rinigo ·é air!\da a chlere da govcm1o I'(,collhecido peJlas naç:õ·es �llme;l'icanas.

se�vagem
HUeIua,s Ai'I1es, 1 (i (UrrúLelc!) Selya.gem bar(;alha lelSlÍlá seTlIdo trava-

da e,nt.rl' nebe:lidl0s e g'ave!['nis{éls IK\ragLl'llilnS em ta'rnü da pl'aça.A:rtigas,
110 o(�nLl'o dle Assunção. .

O pl'esjdf�n[,c ]\1011'ül'igo, cm dl'fl,llleíLica ordcm da dia, ap,elo11 para

que ,as ll'Opfl� Jieis ao govêl'no "l'csi"Lissem cas,a pOl' casa. a:Lé () último
homem".

------------------------------------------------

Visita de parlamentares á Empresul
.Tolnvile, 16 (Do nosso enviado eSl)eçj. lurgisa 1\'acional, o sr. Geraldo 'Vetzel,

al) _ .A caravana chegou a rtajaí ás 9 pelo sr. Prefeito Municipal e outl'as altas

horas, sendo l'ecepecionada. pelas altas autüridacles.

autorklades, dBstacandO'·se o sr. Prefeito Ás 20 'horas foi. lhe oferecido um jan·

M'u'nldpal, o Delegado de iPolicia, o depu· tal' no Hamonia Lira, pelo de]). Guilher ..

1.11<10 Heitor Liberato, ü sr. Arno Bauer. me Ur.ban.

D€')!()lg
.

de um fino coktaill na res;- Amanhã, ás 7 'horas, a Caravana se-

<1€l1cla' do deputadO' LLbel'ato, seguiu. guil'á em visita ás oobraS' da J�mpl'esul,

pa"a Joinvile, onde chegou ág 12 horas principalmente á Represa Eurico Gaspar
e 3o(). Foi ai recebida pelo CeI. Gradli-! Dutra, onde serão vrestadas' expressíva's
ano Negreiro, administrador de En�]Jl·e. homenagens aos 51'S. d€'j)utados e jorl1a-
sul, Gal. Lonato Filho. Diretor de Meta· listas .

--------------------------��------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------

Quitandinha, 16 (A. N.) _ am abordado, entre outros pro
a general George Marshall, blemas., o da votação e econô-
chefe- da delegação dos Estados micos.

.

Unidos á Conferência de Qui- A Argentina defende, até ho-

I
tandinha, conforme noticia- je a regra da unanimidade. En

mos, não se hospedou aqui, tre os' 20 Estados presentes no

preferindo a residência parti- .Qu,itandinha 'sómentn o Haiti
cular de um milionário norte- concorda

'

com a Argentina.
americano, em Petropolis. F'ernades e Marshall desejarí-

O general Marshall, que che- am evitar grandes controver

gou cedo ao Quitandinha, está slas em tôrno do assunto, o que

10.102 em grande atividade. Segun- poderia determinar o prolou- I

do se informa> Marshall teve, gamento da Conferência. Os
ontem, a "uoite;' prolongada "Três Grandes" teriam; ainda,
conferência com os 81'S. Raul durante a reunião, estudado o

Fernandes e Juan Bramuglía, caso da Nicaragua.
chefes das delegações do Bra
sil e da Argentina rospectíva-

Petropolis, 16 (A. N.) _ �ent.e. Na ocasião �,QJ'�m. deba
Quasi todos hoteís da cidade tidos os pontos prmcipais da

estão ocupados por pessoas qoe agenda e alguns manais. �
vieram participar da Conferên- r�un�ao realizou-s« na resi

eia de Quitandinha., que hOjel
den:cla de �.arshall, em �etrn.

se inaugura. polis. OS .CH culos bem ll1ifo�-
Os jornalistas nacionais e

mados adlan��ram qu� os três

estrangeiros presentes somam! ch�ncel�res ja conhecldos" e:n
cerca de 1.200. Um verdadeiro �mtand�?ha com�A os. t.r�s
exercito de intérprestes, taquí- brandes da ConfeI enCla, terí-

grafos, dactilografas, mecani- B d d
a "Icos, operadores de rádio e foto- eensa acre eUCI8

gráros estão trabalhand?, at�- de laArn !1.II"sta avameute, no Hotel Qmtandl-I U I� 'I
nha.l sede da Conferência. O II' d' K dambiente é de grande expecta- li exan re. on er,
tiva e o comércio, aderindo ao p·l- d

..

ponto facultativo, determina- es ao o «eixo»
do pelo govêrno federal, não,

. Quitandin]la, H, (A. N.)
funcionará hoje, Imrormou-se que o Ita-

maratí recusou hoje, as

tr6d.êllcials sotteítadas pe
lo sr, Alexandre Konder

.

flue aqui se apresentou co-
-

mo eorrespondeute de.
}'Iol'ianópolis.
Como é do eOlweeimen

to públioo () sr. Konder
foi envolvÍ(lo em proces
sos referentes á espionu
g'em em favor (10 "eixo".

O fato teve g-rande re

p,el'cussão no seio (los pro
prios· deleg'ados america
nos.

.Exemplo ,3 imitar
Washington, 1() (United) - O gover·

no 110rte·ameri�an{) <li"pensou dos ser·

viços público dos Estados Unidos, 10
funcionários que pl'ofeSSavanl idéias CO�

munístas.

osrALpo MELO

malta, vi,'en e pr,e[.€1nidoe ViVPl', jJI·o],ol1iga.t1d,p cHJda \"ez maif:l .

ess'c jill'{:Ui1'O •.•
A 1JI()Va. �e:ra.ção assist.p ,} tudo iRS') ·e toma vá'l·jos ca

minhos.
NÜ!ta-se de [lr.onto que alguma coisa· 'Palt,a. Não sabe

mos [bcm si -estímuLo, si UjJ)lausOis, ou lsi conlij1il"eünlsão por
part,e (los qne ,pOldel'iwm. eslar haJizando o il11loivime:rJ.iLo.

A Accvd'(_�mia Oaülil'inen".3>e de lL>e.tras ainda não acordem
d'o ,pl'olallllgl:l,d.o ,sono· Ela ,beíll'l q�]-e lPolrJ.el·ia Iidm�a1', ma;s, o!1(le
s'e enccmtl'am os acad,êmiCio,s·? Por aí, te!l'çanrdd armas J)o�
.liLicas ou enLão, c1.üdrundo de coilsas mails objetivas 'elo' qLte
),elms ,e sonhos . .outras as,&o:ciaçõp,s IitJerá.ria,s, morreram.

,Q 'CjlUle se dá, par.ece ,1.1Im lf.e'Ill()meno seme�ha:l1te aia q'uJe se

y.el'iâj.cou no fim do- 'sécullo XVJiLT na lIlJossÜ' pais, quwndo
J101.lIye 'll,m s1.1l'.ta de a,g'l'·emiaç.ões Iiherária.'l, 'qu,e naSC��T'a:m

iPCYl' mera i,nrfluência dc associaç.ões s,em-elhaJIllLe.s, cntão,
E'xi,"Itpüues na y·elllê'i Europa, mas, que tiy,e-ra.m e[(lmera
dUl'aç'ão.

A 'Cilllliul'a nacional não pod;e yfnw da emulação ele

o piaDO argentino .

Q).1itandinha, 16 (A. N.) "_ O;
chanceler Bramuglia, falando,
aos jornalistas, disse que a

Argentina, ao lado do Méxi
co, insistirá na convocacão de
uma reunião esp:ecifica· para
tratar de a.ssuntos econômi
cos inter-americanos. Convida.
do a dar detalhes" acrescen

tou que as resoluções da Con-
ferência poderia-m ser executa.
das pelo Conselho Social e

Econômico da União Pau-ame
ricana e que essa proposta não
se chocaria com a sugestão do
Chile de se criar dentro da
ONtU o Conselho Econômico
para a América Latina. Decla
rou' que isso viria reforçar a

coordenacão dos resursos eco

nômlcos ·da América. AhJdiu
á questão da unanimidade di
zendo qUê a Argentina tinha
êsse pont.o de vista, mas nã,o o

J nianteria intranssi,gentemente
Confirmou a. ,seguir, o seu en

contro de ontem á nite, como

o sr. Raul Ferda.ndes e gene
ral Marshall, conforme já no

ticiamos, Bsclarecendo, po
·rém, qu €0 mesmo não teve ca

ráter secreto,

Pavoroso incendio
Batavia, 16 (United) _ O'

maior incendio já registTado
até hoje na história da Indo
nésia está lavrando J10S depo
sitas de ,p:etroleo da Shell Oil
CQmpany, próximo ao porto de·
Tandjong, nas proximidades.
desta capital.

As autoridades acreditam
que o incendio foi provocado
por sabota:dores. Gro.sos rolos
de fumo partidos da,s chamas
de mais de 30.000 tambores de
p:etroleo e gasolina, transfor
maram, lle�ta capital, o dia em

noite, •
.

f\s!Colêls eslmng'eil'l1s, f[J\18 s'e não adapt.rum á no.ssa época e

ús nos'saiS coislas. O s(:�nÜimen(,o nat.ivista devB ser oibs·er
"adó rigorosament,e Q)ela nossa liter·atura e nossns liteTa
t(l� não dmr·eull esperar IpeLa,s cópias que c.heg<l.Jll elc iil1[)or
,tação: O que nos .falla no mümenio é o v,el'dacleiI'o s·enLido
oSipi ritua.l que a at'Le J'eqner. ·ltelllúncla {l (';orag-nm para
Ilibar: O:,; que se ·dfw '<Íi5 leka,g Itêm .que venoer doi,s gran-
([os í.nimigns; - a jI11lV€,ja e o l'idiculo. ,

A i'rw,eja tI'os lnC'dal.hÕ'e.s <CJlU!:1 criUcrum e n1i.o pr'odlUlzem
nada e o tidiculo daltlLwles ,que. estão- st'mp.l'e J)1T'mld,ois' !para.
t'5ipeZillhar{�m O's que se. -nruc.arajwm ,a aJI1ant.rí-:los.

Aql1i não se conl(].efJ1a ,a. c.rit.ica '8 não h'á como cond{lm'i,
Ia, ,cjíltanclo justa rI' ,dwl'a, qua,nd.o não ,se u'sa. subterfugio::;
no csgTimá-la no C·:Wwo da Iitel'alul'a. A eriüc;:l, ver:uadei
'f'a� é uma análise semll!lt ,fi 1j)1'.(HtUltiva, ,esbml1lante e sin
cerra. N1111ica ij1o.clie S.f'ir 1.1Jma aipreeia.ção desMIJo'llwtórita, mas.
:5Qmpre, um eS[;l1Jdo ql1ie IH�'m ,sabe avaliar nos iSÜUS j<us<l.QS·
teTmOS, fi g:)',án, a he'],ez,a c aLé 'mesmo os ·elWOS' 'que se con

Lém num artig.o ou :nunna ohra. lil,erária. Dessoa cri;f,ica ne

nhum lit:eI'<1Lo, iJ]ICifllhum ·musico, ne11lhrum a,disLa deve c'é
C'llp.aI', p;1.l'a s,eu �)J:'Óprio ilJem e 'progi1�esso, pois ma.ldizê-hl
,seria incàpaoidrud,e e wt.i.doade cO'l1id·emiá'Vleis.

'f1a;mhém nãn se 1([.n-(:',1' aqui, i\mpug'nar a '1l'l1iversa,Iisa

.çã.o ,dia I iteralura, com o aporr11 a1'-5'e a necessidade do nas-

so IJ1Iat.ivisiIDo nas le.tras ,e nas artes.
A culiul'a n:ão wdimi Ic l'esLri�ões, ml3JS, si POr]ffillOS f,azpr

eoi.l:'a .noss,a fügl1a ,de 'lliI)]'p&c"ntaçao do llTI'undo a:rt.i,�tic.a, I'a.

ç-wmo-ba., para qu'e ,jll'o.\·('mos a.�sj,m, nossas aq)tir!ões na:;

·â1'lle8 ." let.ras.
Assim ent;c,nrt.Bn1iOS o "alOJ' rIa lileraLul'a e n mi::;s1í.o

das Ji.tcl'atos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lMea-ml..,
Deixa-me grifar!

ClomJ.ate Q tosse, •

bl'onq'uite e os resÚ'ia
dos. João O Xaro·pe S.
éeficoz no tratramento
dos afecções gripais e

das' vias respiratórios.
C> Xo:ope São João
&ol€a o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

__ ,

: ti-ervos:W' D.ebiti�'
- .. rp.'.......

llados ProvGcâm
.�

te .Neurasthenia
•

" NAO DEIXE QUE D EX-

l� ?:zl'
JtW

, •
CESSO Df tRABALHO

�
, DUllITE O SEU,OR-

l,
. .::'...._ GAMISMO, PORQUE,O4f1� .CANSAÇO PHYSICO

i . � E INTEUECTUH 'O

f LEVARA', FAT'ALMEN.
TE, À' NEURASTHENIA

()$ primeiros symptomas da
",eurasthenia são geralmente a

.insomnia, pesadelos, irritabili
. dade, dôres de cabeça e ner

I vosismo. Ao sentir quaesquer
, destas manifestações previna
I ee contra as suas consequen
\ �cias. Trate-se irnmediatamen
! lte, com um remedia de' effeito
: !positivo e immediato. Não

l,tome drogas perigosas. Vigonal
i lê o remedio indicado para
: tQualquer caso de neurasthenia.
i lVigonal revigora o organismo,
,

restituindo ao fraco as forças
: LPerdidas e a energia da juvén>
�u� ás ,pessôas exhauridas.

,_o ;�;;���>
-

�����_ti�1j
l,fORTU5CA E DÁ SAÚDE
I!.aboratorios ALVIM & FREITAS - S. Paulo

• •

t ,Trate das vias

i respiratorias
�

J
�
I

I
�
�
t
;;

!
:

!
!

i
. !

!
I

A. Bronquite. (A.matico., i
Cronicas ou Aguda.) e o.':
suas ,manifestaçõe. (To,lisa... i"
Rouquidão, Catarro., etc•.. ), �
o.sim como a. GRIPES. são 1

mole. tia. que ataco'in o apo"" !
:ralho I'slpiratorio e devem, !

ser tratada. com um mecli· I
eomento .ríergico qL\& 'C'om�

!

hata o mál. evitanão com- I'
plicc9ões gra,el1. O SATOSI-N ;

contendo elemento. anti..e
tico•• peitorai.; tonico•• ràcal- I
cificant.. e modificador... do'� i

organi'r_no"';é 'o' remédio . !
lndlCQdo. i

!
:

'i
"1
{

.

:
:

i
i

j
--�Se�n�h-o-r�it-a-I----------------
Ao escolher ·seu perfume trerML

..ue se trás a .marca da perfumaria
-JohaR Maria 1l'ari-na" que já en

preferida pela corte imperial •
'D. Pedro n

Procurá ho;,e o seu
vidro de SÃTOSIN
nas bôas farmaciás

e drogarias.

-GOY8MO_� .TADOIDecreto de 21 de julho .) .. 1947

O GOVElRNwDOR RESOLVE

Remover, pOI' conveniência do en ..

• lno:
Ne!! Santos da .Sílva, . Professor Com

�Iementarista, Q'eferência IV (Escola ruís
ta de Forquilha do Rio d 'Un a, distrito
do Rio d'Una, paca a mista de Oangueri
ele Fora, distrito e rn unicíp io rle tmaruí).

Decretes de :JO de ,inlho ,Ie 1947

O GOVERNADOR RESOLVE

Conceder- aposent aríor-ía:
De acôrdo com o ar-t. ise, item IV,

Icombinado C0111 o art. 190. item I.
do deoreto-Ieí n . 572, de 28 de outu

bre de 1941:

I
A l\hria .Soar-es Corrêa, no cargo d"! I

Professor (Escola mista da Praia

Re-Idonda, rmm icípío de Imaruí). com o 1)1'0-
velHo anual dE> sete mi! qu írihen tos e ses- I
seu ta cruzeíros �Cr$ 7.&60,00). I

, Dns1!:'nat·: I
Oe acôrdo com o art. 8�, do decreto- I
lei n. 1>72, de 28 de outubro de .. I1�·!1:

Dagoberto Walmor da Silva, ocupan
te do carao da 'classe F da carreira de
Professor Normalista, do Quadro único
do Estado,--pa'l'a exercer a função gr'ati
ficada de .Díretor- do Gt'Upo ESI:;81ar
"Professor Venceslau Bueno" (la. ("lII1!'�J;O'
ria, de Palhoça),

X X j
De�l'eto� de l' Ide' agôsto dê 1911.

O GOV,E'RN.ADOR /RESOLVE
'I'ornar sem efeito:

O decreto doe 11 df! ,�bi'il de 19�7 que
designou Albertina', Ramos de Araújo,
Professor Normalista, classe G. para
exercer a, função gratificada de Auxi

liar de Direção do Grupo Escolar "Fran

cisco. "I'olen tino", de São José .

Conceder exoneração:
De acôrdo com o art. 91, § 10, do de
creto-lei n. -iJ7f2, de 28, de outubro de
1!tM:

A Hilda Venzon, do cargo da clas�e H
da carreíra de Professor 'de Educação
Fisicà, do Quadro úl1Jico doo Estado (Gru
po 'Escolar "Proêessor Venceslau Bueno;'
d:;; Palhoça').

'

Decreto de li de agôsto de 1947

O GO'VEIRNIADOR R'IDSOLVE

Removerr
De acôr-do com o art. 14, alínea li, do
decreto-lei m, 317, de (l de dezembro
de 19>«3, combinado com o art. 84,
do deéreto-lei n. 572, de 28 de outu
bro de 194i1:

Sujarníba , Maria .Macedo de Ataíde

Professor Normaldsta, classe F, do Gru:
po Escolar '''Paulo Zlrrrmermann", de
Rio 'elo 'Sul,

-

para o Grupo Escolar "Re

gente Feijó", da vila de Lontras muní

cípio do Rio 'do <Sul, e designá-la para
exercer a função gratificada de Diretor
do refel'iylo educandár ío (3R categoria),

r X X
Decreto de 7' de "gôsto de 1947

O' GOVElRl'i'ADOlR RESOLVE

Remove)', a pedido:
De acôrdo C0111 o art. 14, alinea a, do
decreto-lel n. 317, de (l. ele dezem
bro de 1S46:

M�l'ia da Graça Tonoli, Professor Nor.

mallsta, classe IF, do Grupo Escola,r "Pe
dr-o IJ" Ipara o !Grupo Escolar "Luiz Del
fina". de Blumenau.

Decretos de 12 de agôsto de 1947
O GO'VETVN.ADOR RESOLVE

Revogar:
O decreto de 8 de abril do corrente

ano, que designou Clóvis Viégas, ocupan
te do cargo de Encarregado do Expe
diente e Contaoílídude, padrão K, 00 De.
par tamerrto de EstradaS' de Rodagem,
para, pelo prazo de dois anos, t&r 'exer
cicio .no Departamento de Educação.

Pôr ii dísposição:
'

Do .Departamento Nacional de Estra·
das de Rodagem, 'ClÓvis Vrégas, ocupan
te 'do cargo d� En.carregado do EX'j)edien
te e Contabtüdade, padrão K, do Depar
tamento' de Estr'adas de Rodagem, sem

ônus ,para o D. N. E. R.

-0-
Decretos de 1_4 de a�ôsto de 1947

O GOVElRNADOR RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 100, do decreto
fei n. 431, de 19 de marco de lS41);,

Rubem Haro dos Anjos para exercer

o cargo de Adjunto tio Prometer PÚilíllÍ.'
co da comarca de Can�poS1 Novos.

'

'Hoepcílio Barni pa�a ,exercer o cargo
ele' Juiz de paz do distrito, de Vidal Ra-.
mas, município e comarca de Brusque.
'.
OSlmmdô Klock para exercer ó cargo

de Juiz de Paz (lo, distrlia da sede do

munJcfpio de Gaspar, ,eemarca de BIu·

mel1@:u. (
"PlíniO Bonazza' para exercei' o eargo
de Juiz de Paz ·do di�trlto de '1'reviso,
municfp'jo ,e comarca qe Urussanga.

Cooceder exoneraçãOl'
A Luiz l\Iessagi do ea,rgo" de Juiz -de

Paz do disti'jto de ,Treviso, município e

comarca de Uruss3nga,
A Rolam .scheidemantel do cat-ge de

Depositário Público do Juizo de Direito
da comarca de Ibira'lna.
A Hil'ário Gml1zotto do cart,o de Ad·

jU.l,tO do Promotor Público da comarca

de Campos Novos.
Tornar seln efeito:

O decreto datado de 20 ele muo do
corJ'ente ano, que 11omeou Osmundo
Klock para exercer o cargo de Jmz de
Paz do distrito -da sede do l11unicLpio de
Gaspar, lOma).'ca, de Blumenau.

.�
O �JDELICIE - SE COM

I

DE ·R/TA HAYWOR1H

.'

Dr. Henrique Stodíeck Negócio de ocasiãa
ADVODAD�

Acham-.e à venda duo. coso.:.
a � di material, co rn fundoS! para a

Rua FoI4J)e Sellmi'dt.2-t, SQblJsdo- Telefone 1062 mar, .ihado. em rua calçada 6:-

(Altos da (GAS'A PARJãlS€)).- Florianópolis com palSeio, no E.treito. Reeebern-
se ofertas, Inf0rmoçõelll coru a'

Banco de Credito Populo r e Agri--
cola de Santa Catarina. Ruo,
Trajano, 16.

De dto,do rem os j�perati\'os da
ra,zêo., dtJ tifên'Cio e de bom sen50:

N.o 1:: Regros abundantes, PJo.
tong$das, re,Ret.id-a�., hemorrogias
e SU'O'S cons-eq.üênciGs.
�e 2: h'lJta·· de r�9ros, reg,�Ds
'n'l"Oz,adas stlspenSOsi deminul'd-o's

'I:-onseqtlên'cios. "

,i

"Lever embeleza a pele e faz de meu

banho diário um autêntico banho de
,.

,

'f.{
9_

I;�
r

f'EITÕ ÉSPEclAlMENTE PARA PRODUZIR'
ESPUMA COM RAPIDEZ, LEVER DURA MUITO.

E como é \fragrante e delicado r

Adote Lever hoje mesmo. Faça
tambem seu o sabonete preferido

9 entre 10 estrêlas do cinema•.

"

Capitania dos Portos.,
EDI'rAL

1. De ordem do senhor Ca

pitão dos Pôrt.os dêste Estado, ..
faço saber a quem interessar

possa, que se -acham abertas.
nesta Repartição, da presente'
data a trinta e um de agôsto
corrente, as ínscrtções para' os
exames a se realizarem de pri
meiro a trinta de setembro .do
corrente ano, para CONFE
RENT'E DE CARGlA, MEB·.rRE�
DE PEQUENA CABOTAGEM
PRIMEIRO E SEGUNDO CON
DUTOR MAQUINISTA, PRI
MEIR;O ·E· SEGUNDO CONDU
TOR MOTORISTA, CONTRA.
MESTRE, PRÁTICO, PRATI
CANTEI DE PRÁTICO, AR

RAIS, PATRÃO DE PES

CA, ATALAIADOR, MEHTREf.:
AMADOR E CONDUTOR MO
'TORISTA AMADOR;

2. Também poderão se ins-

erever. nas Delegacias de Sã�
Francisco do Sul· e Itajaí, e-.

> prestar o respectivo exame,.-'

com exceção para os COl\TFE
RENTIDS DE CARGA e MES
TRE DE PEQiUENA .CABOTA
GEM.,
3. Pára melhores esclateci

mento!'!, sô15r,e o assunto e-m\
aprêço, 08' interessados deverãc:"
procurar a Capitania dos Põr
to's e suas Delegacias.
Capitania dos Pôrtos do :ms

tad'o de Santa Catarina, em

Florianópolis, 7
-

de agõsto de·
'1947.

Nelson (lo I,jYrameB.t� Cor
deh'U - Escriturário da classe"

"C" - Secretáí'io.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N EGR (_:)LIN'
Pera. pin�ura ele ehr"'. d. Rladeira', ferre. maqui.ismo .'c. A
melnG-r' tmto protet.ra .antra a fe-rrugem; da.tr6i • itnJll'&4ie •
8ua formogao. Produto altamente impenneabilizQuta. .RDII••••

ação de qualquer áeicio li óqua do. rnc r ,

Proaplltoll e mais infQr.A:la�<lell com:

/.SANTOS & PINHEIRO LTDA.
Caix<1 POlltal n. ::l1il6 _. Siio Paul.

i'
"

1É sempre fácil apa-
..

'rÜlar um resfriado,

.nas grandes aglome

-rações. Ao primeiro
-sintoms aplique irne-

.diatarnente Mistol.

,,Alguma,,;' gôtas em

.cada narina aliviam

.as mucosas irritadas

e permitem uma res

piração .norrnal.

PARA A H:GIENE NASAL
Use MistoI·llub Unguent.o,
para fricções sôbre a gar

ganta, o petto e as costas.

r .... s M 6- 8

Resenha dos julgamentos do Tri
bunal Pleno, realizados na sessão
de 5 de agôsto de 1947.
Habeas-corpus n" 1.711 de TUDD-

I rão, impetr-ante dr. Manoel L. :Mu
niz de Queiroz e paciente Ayrton

! F.<elice.
Relator o sr. des. Guilherme

Ahrv, decidindo o Tr'íbunal por
unâriimidade, conceder a'ordvui
impetrada. Antes do julgamento ú"
clarou-se impedido o sr. des. Hcrci
Jio Medeiros.
Habeas-corpus n" 1.712 ele Curi

tibanos, impetrante des, Mário
Carrilho e .paciente Carolina Pir-es
Ferraz. Relator o sr. des. LUJl:l
Freire, decidindo o Tribunal, prr -

liminarmente, 'converter o julg:t
mento em diligênc i a, para que ()

Juiz de Paz em exercício no canro
de .Juiz de Direito informe sôbrc os

motivos determinantes da demora
na formação ela culpa e qual o ex

tarlo do processo a que respon de a

paciente.
Habeas-corpus n? f707 de Cur>

'1 ihanos, impetrante Pedro Francis
co Orliz e paciente Gregór-io Fran
cisco Ortiz. Relator o sr. eles. Edgar
Pedreira, docidíndo o Tr ibtmal,
por unftnimidacle, negar a orrlt-m
impetrada.
Resenha dos julgamentos (la Câ-

Imanl Civij,. realizad{),..:� na sesão
de 7 de agosto de 194/.
Agravo n? 1.656 ({e Orleães. agr�'!

"ante a Estrada de Ferro Tereza
Cristina e agravado Miguel Hi lár ic.
Relator o sr. des. Nelson, Guimarães.
decidindo a Câmara Civil .. pretirm- .

nal'mente, não tomar conhecimento
do agravo e r-emeter o processo ao

Tribunal Federal ,de Recursos por
ser êste 'o competen te para decirur
na espécie. � ,

Apelação cível nO 2.726 ele Ara
ranguá, apelante Ângelo Antôn io
Cittadini e apelada Magdalena Ba l
hina Pinheiro. Relalor o sr. dos.
Nelson. Guimarães, decidindo a, Cá,·
mara Civil. por maioria de votos,
conhecer do agravo no auto do

processo e negar-lhe provimento e

no mérito 'Confirmar a sentença
apelada.
Apelação cível, n" _2.80� de Lajes,

, apelantes João de Oliveira, sua mu-

111('1' e ·outros e apejados Nicanor
Martins Varela e outros Relator o

sr. eles. Nelson -Guimarães, decidiu
do a Câmara Civil não conhecer
do agravo no auto do processo e

quanto ao mérito conf'irruar a ser.:
í

ença apelada que, decidiu com

acêrto.
Resenha dos julgamentos da f:â

mara Criminal, realizactos em ses

são dr 8 de agôsto (H� 1\H7.
Av,elaçã'O criminal n? 7.662 de Or

leães, apelante a Justiça e apelado
Guilherme Berger, Relator o sr. des.
Luna Freire, decidindo a Câmara
Criminal negar provlrncnto á apc
lação, para confirmar a sentença
apelada.
Apelação criminal nO 7.66" de

Rio elo Sul, apelante Angelo Fran
cisco Deola e apejada a Justiça. He
Ialor o sr. eles. Hercilio Medeiros,
dccidiudo a Câmara Criminal nc

gar nrovimen to á apelação, para
confirmar a sentença apelada .

.... .... .... ....
.... ....

Elnle Ml' §eu amigo distaJltt
um ni� da I'6vt8ta () VA
[;E D6 I'l'A.TM, edf� ded:J
Mda a Flul":laJl.Ó-�Us, e anID

estará cellltnblliDclo pBII'8
ma!el'� Alterai

de ...........

. ":t!""
� .. � ,_ � vf 1(;,!tJ.-

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA)
''1'ODOO OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA

REGULARIZAR SEUS TITL"iLOS:;)E ACORDO COM O DE·

GRETO-LIDI 7.930. AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE

ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES

PECTAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI

DE·S-'T'lA CAPITAL. CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-
CIO AMÉLIA NETO.

-

Compre S!U RelógiO pelo 'Servi<,
de Reembôlso Po,stal

Todo RelógiQ é Acompanhadl)
.PAl\A SIf'NHGRA: i

@'r'$ �2•• ltl 7
35o,ie 11
�.,.t ',12
13'I,ÕO

do Respectivo Certificado
-20000

fj,r$ fào:M
250,{W
1M),06

1
2 (f.llleatl.)
3
,

UI
1<3
17 (gllantie)
17 (J)tH,fUello)
18�E .ILS.:

... "-

ZENITH9�

,I NOVO RÂDIO·FONÓGiÃFI

,

�5 t
•

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
A

com BRAÇO SONORO "COBRA" RADIONlCO e

Trocador de Discoã RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
c umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de'onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

roido desagradável de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen-

'

tos de vezes mais.

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3Y; segundos cada um.
O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis-
80S, sem causar dano,

-----------------------:----_.

lO Maior FaórlCIJIJI••..., ..� 1ladiô8l_ &cllIÚVeftIt"'. ".._
-,

Distribuídór Exclusivo Z. s. B À T TIS T O T TI
Rua Felipe Schmi4t, 34. - Ca.ixa Postal 173.

Flc.rio! Gp'lis. - 5a.lI.t. Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube "Doze de Agosto-Dla ,17,' domingo, tarde daaçsnte .das 1-, .às ,24,-as.
Dia 24, domingo, seirée em homenagem à Associação Atlética Barriga Verde pela

passagem d. 8- aniversario de sua fundação, com inicio ás 20,30 heras,

Vida Acadêmica Precisa d.e c�m- �e!l!i!!ra�s����tanóPolis
prar a go í está organizando a reunião mensal de

Os COãllIlJOa118111!LL'S eleitos do Dirc-

F I' Ih d' h
"

7
agosto, a ser realizada dia 3'0 do corrente,

a 18 e ln el ro com a par tícipaçâo de todos os seus

C ti O
,L<\l'il) Acadêmico Xl de Fevereiro 'I"

'_
'.

on tnua ESTADO fazen I I,' ld I I D' 't d " '
membros efetivos, Números de poesia,

d di t ib
. -

d li li 1>( a .r< UCLl ' ,IUJ( e f e ' lJl'Ie,1 u e ",an{,a' Procure então Credíáríe Knet peças teatrais ligeiras, cantos, concursos
O IS rI ulçoes e va toses r" , "

.
•

, " , _

,

1,', _

I Ca íaiina reunddos (J,j-a qumz e (15) que mediante a módica percentagess de cur-iosidades 11l1gUlstlCas, e,stao sendo

vros! lnc USIVe camances mo do corrente, I' ,
'

,
' ,

"',
preparados pelos diversos dirigentes das

dernos, entre ,as p&IJSGas que " "

' . .cvo r __

'

"

"

,de:lO por cento, resolvera - S-eU
respectivas secções, Prof. Nêmesis de

t d ..1 t
Considerando a necessidade do se problema fa:ea,l!tan"do-lh'e li. com. Oliveira s,enh,ora Olg dOS h it I

.ons am e seu e._.a� UI se'
, "

,

' < a e , c mi { ,

cial.
'

promover um nre'scenIL,e ,Ciongl'laça- pra da merC'ad'oti� que 'V,'
s. 'necessl,'-I senhori�,há iflelena N, Spyr-ides e seruho-

As pesslII.as au« ainda n.a--
mento da classe acadêmica de di- tar, pelo preçe coreente da praça

res Jose Ballstaeclt, Gilberto Doin Vieira

.,. ...

reito ; I ,e Oswaldo Melo Fllho,

haiam preenchido ,e COUpOf'!.
'� , sem fi(ualqueJ' antro aumente.

I Com essa reunião, o Clube dá inicio
.. '""".',

.

4ue diariamente publieam.s
Considerando que só com a CD-I CRBDIARilO IeNOT. á série de entretenimenws sociais em

IUTZ domingo 'á 1,45 Comp;

d
-

f ]
Iaboração cita, maiuria dos colegas' RUa João Pi.n,t4 R. 5 � Aaex. á que se usa largamente a idioma interna- Nacional _ 10 Você já foi li..

1'0 erao aee- o. aaor.a, h.bi-
J:itandQ-se, assim, a coneorre-

l\m�ge.gnirá a nossa classe se 1'011'- Reda.çã'6 de, "O ESTADO", "Teleêe- cíonaí auxf l ia r e se estimula, mercê da Baia? (último dia,) -- censura

talecer internamente e se projetar ae 1........
comunicação das ,últimas notícias do mo, 10 anos _ preços: 3,60 - 2,4€L

r.m a tão illtere$�ante ini�.- U_ vtrn en t d lt I
com maior br-ilho (' proveito . tora '

o, os U imos ivros e cartas i'e· RITZ domingo ás 4 6,30 8.4i
tiva reelieed« sab o patr(:Joi, , ".

' I cebidos, o progresso do Esperanto em O-

nio da LIVRARIA ROSA. à
cios meros lac.<ldl'lmlCO'S; I P

,

de, b
·

d
Santa Catarina, 10 Compl. Nacional' _ 2

�odoro n. 33, n•.sta hpita/.
Considerandu que o espíri.Lo aca-, OOCU IR elro I po e .--- .....,._ -__ .-..- .._� Humphrey Lauren Bocall.

dêmico deverá ee d.irigir, scmpre.:

d'
-

't MOLESTIAS DO A BEIRA DO ABISMO
.....

·ANi�ERS.iiió�h·· _.
...

_ pdüs, [Jrincí�ic:-� ría Democracia e ren er mUI o F-IGA'D'O'
'-� .Censura, to ª-110S_--::- _pr,eços:,

Comemorou ôntem, mais um, da, LIvre Opimão ; � leitor deseja obter uma. '4 8,45 Cr$ 6,00 3,60 _ 6,30 Cl't

aniversário natalicio, a Exma. �J(J.�I()l\'em tO'�nul' JJúb�ica a sc- renda mensal, semestral ou
; 6,00 único.

, d l: l' ., O fígado doente, não defende
Bnra., Joaninha Beião. da Cos- gUJiI1J�e "ec aJ't çao ue ?:IIIl'CljHUS:. anual, á razão de 12% ao aJlo? o organismo das, toxinas e ve-

ta dízna esposa do nos
.

_

1 -- Condenar a política ,purtJda- Confie então os seus negé- nenos, e os fenomenos de in-
, I:> o SO PI e ,

rI'
,,'

I
'

"lê'
.sado amigo Sr. Homero Nativi-

na U'11V15wn,s'tlU :0. m�1O �IC!ac ,miCO" eios av Crediário KNOT, á rua' toxicação se manifestam por

dade da Costa, func,ioná,rI'o da N'J',los de c,ru.e so o Dlre{.ol'10, pres- J'oào Pinto n. 5, que, em com cançasso constante, fadiga e

t 1 tdi' I !
- peor de todas - insonia e do-

"Co:.Brasil", residente ,em La- IgWt o 'PO'r () os, pocielra rea ml8ll; e binação {,lona f) Es(',�jtó:rio Im.,
,

res 'de cabeça.
guna.

in$pimdo ,nos ��inüÍ<pi-r}� básiws, da bHiá'1'ie A. L. ALVES o em-

"O E'stado" 'a resenta Icli- Dem()C-L'ac�,a Iie'r.!Jza'r a, l:mca polJLI- p;reg,ará, proporcion.ando - lhe

,cI·taco-es.
' p - tu ,cons,:uoflitC: "a I)oIlLIC,a do es-' d II ��"1 eom Isto uma ren a anua , �-

- �os S'IiS . .ol,13lud'Ü J..\JÜI'�,lttino Ma-
LtuJflJnt,e'. gll'I'a de Ct$ 120,00 por Cr$ ..

cthadQ; J o ii o G�'ams, e'Il111rega-
II - Reaf,irmar O' es.pÍl·iLo de- 1..-00,00 empregado.

do na Aeataca; ?:\:rtUl' ,M'anoel Ma-
m�)ie,I',U,ico que nowbea.r'á t.ôdas as Melhores informações e de

riaJ1O-, ta:beliãn em S. JO'Bé; e o sr.
a:l,ividad,ps e manit:elstações do Di- talhes nos escritóriQs do Cre

José, BI'aI1lSpl�rg-01', desLac(v:lo cO'-,
it'Cilório .AlCwdêmieo XI de ]:o'{w8'Ileil'O', diário RN6T, ou nesta rema-,
IH - Apela!' para o' mesmo es- -

merciunle em nossa, oapitllil. Qao.
_ ,as s-rêl;S. d. Emilia VlCl!bull'a píl'ito dcmocl'átieO' do tOO0:5 o� co- w..,._..",.,....,........-_·_·.........w...........-.-.............

Xa'\'i,el', esposa dO' sr. ,PedTo Xavier, J.egaf\, rno sentido de 0nla:boJ'açàc �(OS tu,b�ro-eS»Cfé\Li,," e ampla cOlm o. Di1'ct6Tio � ••

"c�-.pIiop,de'tálr1;o ela L i.vraTi� Moder-

:na; e d. Adólk" Jmg1e de Freitas,
em suas ativida,cles, Ol�i'enlt,alIldo-o

em ilÇão
€Slpôsa do sr. José Oliveira de por �nuermédi'{} ela el'Í,tica, Gons1.ru-

'[;\,I'el',ta>:,
i.iva. p'etropolis, 16 (A, N,) - A grande

.L" ,
_, afluencia de pessoas a Petropolis, de-

,

_ a tn181Il1Ül'a Marise, I'ibha dO'

1'ar-1
FlOlrianópolis, aO's 15 de agõstv ,'ido é realização da Conferência de

macêuIU.co Sir. Nilo Lwus, pI'O';prietá- de, 1947. ,"" r"
Quintandinha provocou uma alta geral

i:iO' da Farm·,'cia lf""'eI'a'nç'l.

I
HmH-llúon VttlerJilr. ,1q:Ol'l'I'!,Jq". \\.a.l- nos pre,'os ele todos os 'artigos, A mano-

" Vl�y , " bra do c01l1ercio foi recebida com desa
Cer 'W,a,nderl-ey, HélIo de OlIveIra,

. grado.
ZENITH SAIBRO Jaim R. de Ma;LLos, DilJerm�nelo

T\l'anscOll'llc hO'je o

a,niV8'l'SáriO'!
Bl'illo, Li1:io H,�u:('l', Ot,ávio da C, O 'DESOURO

na;lalício do .iov,em Zeinith SaibrO', P,enelrn f' JmlclJno Savl. Da ioS'trmção esLá aO' alcanc;e
de -ti)dos. Dá. esse tesouro aO' teu

co.mpete,nlte oficial da Alfaiataria "

ailligo aU'àlfaJJetO', lfWa\l1do-o a U!8t

curso fIe alfa;betização' no GruJilfI
Escolar São JO'sé, na EscO'la I-DJdus
Ilrial de Flori':mópoli.s ou na Cate
dral Me'lrapO'IHana.
�._.._-.",..,....---....._�_..-_-.-_._._-_-_-w

O escandalo
do leite'
Rio, 16 (A. N.) - Como já

foi divulgado, a Comissão Cen
tral de Preços resolveu ende

reçar ao Preslclente da Repú
blica uma representa<:ão con-J

. tra a Cooperativa Central dOILeite, expondo as graves irre

gularidade.s que essa entidade I
•.•..

�
........•.............

vem pratican:I0, em detrimen-iSfRVtÇO DE
t? do consumIdor. Abre�se, as-,MfTEOROLO'�'ASIm, uma nova fase, nesse novo" \,,;H V
escandalo de l'eite, de há muito I P�ris6& do tem.po' a.t� 14 hora. FOGO CRUZADO - com WiI-
'denunciado pela imprensa. A, 1'10 dia 17 na C.�Wil:

. liam Boyd
!

representação da C C P _
Tempo: .lIm, ,,�!lSQndo a. 11'15"

VI
' '. ...., ,ou ta•• l.
tras medIdas s-egmr-r;;e-ao, cer- ,,'l"empel'atura: entrará em clecli- OS TAMBORES DE FU-MAN-
tamente, em defesa dos inte- n\o. CRÚ - com Henry Brandon
reBses do povo', tão acentuada- VentOil: renderão paro 8u1. com

_ 10 2° Episódios (5 partes).
mente desprezados pela suces- r;1=:�oter_ ftaUenH!. ã. ontem: Preços: Cr$ 3,00 2,00 - imp�,
sora do CeI. mo.zitlUJ 30,1 _illlima 14 4, até 10 a-nos.

CINtMAS
RITZ domingo _ matinada

ás 10 horas da manhã - 7° -

Brasil em Fóco _ Comp. Na
cional 2° _ Você já toí.á Baia?

(último dia) - (em magíee
tecnicolor) _ censura livre

preços: crjanças Cr$, 1,00 -

adultos o-s 2,00.

ROXY domingo á 1,45 horas
1 ° Compl. Nacional 2° Alma

Cigana 3° Falso Bandido 4"
Batman "O MorqegQ" Ce IlJSura.,

10 anos - preços 3,60 2,40.
Viva a Vida.

ROXY domingo ás 4,30 hs.

7,30 últimas exibições - 1-

Compl. Nacional 20 Você já,
foi 'á Baia (útimo dia) 30 Al
ma Cigana _ preços: 4,30 Cr$-
3,60 2,40 - 7,30 Cr$ 3,60 único.

Lembre-se;

useHEPATI tfA
H.S.da Penha

AVIDA DO FIGADO
Matores escl�eclin�nios escrevam:

Caixa POfit:ll 3.0g1 • R lo
ODEON IMPERIAL
Simultaneamente

Ás 2 '_ 4,30 - 6,30 e 8,30 hs.
ás 7,30 horas - Sessões Ene

gantes
BEIJOS ROUBADOS cl

Bratislava, 16 (UnitedJ - O jornal George Raft - Joan Ben- l'
"Lidova ,Democracie", órgão do Partido

nett _ Vivian Blaine _ PegPopular' Católico, ,anunciou que após
23 anos incessantes pesquisas o estudioso gy Ann Garnler
Dobrowsky, habitaTlte da cidade de No programa: 1) a n1arch.li&-
Benska Bystrica, na Eslovaquia, teris da vida Nac. Imp. Filmes, 2)
descobeJ;'to o segrêdo da fabl'içação dos, Fox Airnlan N�w:s n, 29 x 6(1
violinos Stradi�arius,

• .t'

Dobrowsky, que iniciou a fabricação Atualidades
de 2-3 violinos, declarou que já se negol! Odeon Preços: Cr$ 6,00 4,00.
a vender a, sua descoberta a uma firma 3,00 ás 6,30 Cr$ 6,00 único
norte-amencana,

, Imp€rial Cr$ 4 00 único
Acrescentou que pretende escrever um i . ,," .

liwo sobre o segredo da fabricação que LIVre creanças maIores d�
acaba de descobri!'. 5 anos poderã-o entrar nas ses-

sões de 2 e 4,30 horas.
Susp:ensas toda,s etc. etc. etc.
Estudantes sem cad'ernetas:

ect. etc. etc.
IMPERIAL

Ás 2 horas - Matinée dtl'
Barulho - 1) Campos atuali
dades n, 1 Nac. Imp. Filmes -
2) Desfiladeiros do Colorado -

ShOIt CoI. _ 3) Estrada para
a libe,rdade - Storht

IV
NABONGA - com Bustar Cra
bre

o segredo.,dos
«(Sjradivariu�)

"Bo:nn-a;ss i,s " .

FAZEM A�OS, AMANHA:
- O' sr.' AnacieLo Damiani, pl'O'

Íi�SSOI' do: Inat.i,vutO' de likLuc1aç,ão; O'

jm',em W'alshiU1gton Luiz, filho dO'

!;l'. HilPÓJ.ito dia VaLe .Per·eü·a; o M.

Darvi Crurlos M!ais, comBrci-al1ll'e; o IIS'!'. Dui,z I,Jcomo!", do Prado, capit.ão
de PO'.Jí.cia iVIi.Ji-t.a'r; o SIl', N<lul'ó Lar
pes de Almeida.

- as Sl'C1S, d. Vilória F0t:na:lld."s

Arail1!les, esposa cio, SI'. Abelardo
.cl"mnles. 8scwivão do Tribunal de

Apela,ção; d. LeOJ1JOIl' Abraham, es

IPD-sa do sr. Oscar Abrwtmm, t'i,scal

do irnpos{o dle céms'lltmO'; (I. Hlelena

Cal'voalho, \spôs,a. dü S�·. Nei Ca:rva-

1h.o; d. �HI'a-nJdO'lina' OilCl:ade Noo:o

nha, espõsa cio sr. D()imilIlg10� ele

1'11'ei,tas Noronha;
- a sriúa. A.nita. Clara, Jillha do

,

'rl'idolinü da IW.sa.
- a sri,La. Ecly, alurna do Colégio

Coração de Jesús, filha üO' Sl'. Gel'

lnalO o L'U'z.
- a menina VaIeia, filha dO' sr.

Gernia:no
Adelino AmpJ.'iClO da Silva.

É UMA DOENQA
MpITO PERIGrOSA
1"ARA A FAMILIA
E PARA .Â. RAÇA.

AVENTURAS .00 mar
ENFERMA:
-,\Jcha-se eru81'ma sou c\]�c1ados

Imé:dico:s, lem qruarto l'ÜlS'el'va.do, Dia;

HOSlpi{,al de CruIl�daJde, -a ccx:ma. srita.

NUa :Sa'ldá, pq'o�eslsora dO' Grupo
ESCOllal' de Big'naçú e influente

piro'cel' dO' PalitidO' .social Demo.c'rá

tic,o, de (luj'Ü Diretório faz pa,r,te ..

A];l'l1esenLa:mos os l1Oss-os "O't,OS dl8
bre\'e res�llibe,liecin�ento.

r---------------------------------�--�------�---,--__�--���

ASSIM, S� ú)LJE EI.J
60570" n:>MANDO

MATE.,??

I 7

... �.
,

i I

I I

I I

Falecimento
Faleoeu dia 14, o sr. João La

zaro Braga., sargento reforma
do da Policia Militar. O extin

,

to era cesado com d. Ligia Ji'er
-

nancles., e cl�nhado do tento
Leonidas Herbster.
Pêzames 'á família enlutada.

I.

I

1 I ',-",

�" ,

.::>C">- . _��!tt,� ,i?>j::t,;_,,« !?:
I�----------..-------�._--�,���-�����1,8)

->-,'

fUeusUJa aos len�mi1s .,. fi-#) .:t-a4e:» -pela /",#fIs.&Ja, fJos:é.:ft'H>- e &,,-m'CS Kl!H)--'[' S -A.

eR�D-JAR10 -- INDtm':rMAIfE' �AS- R�Té4fÕES -- CONTA PRÓPRIA.
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(l HSTAr ( -".mllllgo '7 de IIgosto de ""4,7 5

Lira Tenis Clube-Dia 17, doming., eeck-taíl daaçante tias , às 13
heras, Dia 23, sábado, grandioso Baile ele Gala com a inauguração da ala DeVI ..

Reserva de mesas Da Joalheria Moritz, a partir do dia 18 ..

-

•

,A limpidez e o brilho dos

-elhos favorecerrí a expressão
-íreperiosa com que se y&nco

,no amor e nos nee;6cios.
L A V O L H O mantém

.fulgor do seu olhar e a

'saúde dos seus orgãos
-visuais. Aplique dia·

-rrarnente nos s e u s

.

>()1t.0'< alzumas gotas de

São Miguel -- 8iguaçúi{
A Comiileão encarre'IJada dos faatejos d. bi·eentenari" de Motriz

,de São Migu,l. municipio de Bi;J.açú. yem externar oa .eulI moi.
.• inC8I'OIJ agradecimentolJ ae Exmo, Sr. A�c.bilip. Metropolitano. à.
·.autoridCldes feeluaiSl. estai••i. e mUJliaipai., Q imprenaa. aell ora·

-deee•• ao. e.critora.. 0:.:> pov » em gual 6. tod:)1I aqueles que ela bôa
'1rontade "aviaram prendas Q qae ia qualqlul' moda co0lteraram pera
o brilhanU.ma da. .olanidades ali I:'&olilladas. pedindo ao glo.iG••
.Archanjo São Miguel que a todos proteja com abundant•• graças.

Pela comissão - Padre RODOLFO MACHADO

Missa de 7° dia
Maria Amalia Cerdcse da Veiga

tAfonso
Maria Cardoso da Veig«, Senhora e filhos,

José flfaria Cardoso da Veiga, $enhora e filhos, agra
decem as manifestações 'de pesa-r pelo

falecime.nto
de

sua mãe, sogra e avó MARIA AMALIA CAR.fJOSO
DA VEIGA e cpnvidam li todos os seus parentes e

� amigos para a missa que meruiem celebrar 'die 18,
A .segunda-feira, às 8 horas, na Igre;a. de São Francisco .

. Missa de' 70 -dia
�

'Maria Amalift Cardoso daVeiga
Rita Veiga Pamplona, filhos, netos e bisnetos'
agradecem penhorados as manifestações de sen

ti�!Pnto pelo fa/f;cimento de sua inesquecível mãe,
avó' e bisavó MARIA AMALIA CARDOSO DA VEIGA,

-cenv iderido a todos os parentes, colegas e amigos para
.,a missa que mandam celebrar no dia 18, 'Segunda-feira
..às 7,30 horas na Ce tedrel Metropolitana .

.�;;;;;;;;; iiiiiii iiiiiiiiiiiiii IM

�,
.

« TAP I O C, A )
Firma exportadora de São Paulo deseja entrar em
contato com produtor es de Tapioca e derivados,

. pagandO bons preços.

Cartas com datilhu, preços (Posto Bordo) amostras
e tentes de referência à

Comercial e 'lmllorta:lora Los Andes S/A
Caixa Postal 5&'00 - São Paulo.

.." MiM. MiNSk

Resolvido, enfim, seu problema financli,',1
Adqu.b>a -rUDO d-B que neoeuttlut,

de UMA, SÓ. VEZ,
p�l'aD40 PA:BCELAD4.IIBMTB,

180m &II VArrl'AGJINS da· compre, • ri...
.orrindoul!l8 do

,

CREDIARIO KNOT p.SISTEMA
......
....d••
lI"el•
Udlo.

G81efttVlH
SlcldotM

JéllI�

L.hros
Ch&J'éta.

�.l$tDe�Gee oIitrlcu.�Art�,ol1í �ra (INtIM
IP(\�"
CatlMn
QW\lI� crtIpo

/
....,

INDÚSTRIA, coMáao 1 SEGUROS I040T S. A. .•

·�I "'LH •• t4Atn ..

•

Última Novidade Gillette

A sua disposição, agora, no elegante
Estojo "Diplomata", o novo aparelho
de barbear Gíllette TECH, já famoso

pelos quatro extraordináríoa aperfei-
.

çoamentos que apresenta!
Primorosamente confeccionado. em

matéria plástica, nas côres marfim

vermelho e marfim-azul, "Diplomata"
contém o novo Gillette TECH e um

pacote de 5 lâminas Gíllette Azul.

É o ideal para uso próprio ou para um

presente distinto a um amigo de gôsto.
A ve�a nas boas casas do ramo.

�
Y?;t!

!1:\i'lí-0;:'"
:/"�r

SiGURANCAI Frisos
anti-desltsantcs (1) -

maior proteção do
rosto, contra cortes.

1�\;:>\�··��i)
! /í,,?t::

i �·("'\:I
SU"-VPOA'::·fl Barra
drstcusora (2) e Su

porte e'pr cl al (3) -

barbear mais suave.

t�

�:�,
-rÚ"iy!�li�)/ "":_
s::rjJ�

ECONO�IA confôr
to e satisfação - eis

ó que lhe' proporcio
na GilIette T E C 1-1.

G-1?9

•

Rllil·1lEZ I Aberturas

amplas para escoa

mcnto da espuma (4)
limpeza fácil erápida.•

, .

--- maIor econo

mia, prefira as lâ

minas Gillette Azul,

que se adaptam, r i

gorosam+!ntét ao no

vo Gillette '{ECU.

--

TECNICAMENTE PERFEITO

Iarer - Americana

l'r/Q:1sportes regular .. " d-.• cargat; do pÔl'to u�

SUL pra IOVA Y8
Inform ações com 0$ Agen te•

Floriulé.Johs - Cerles Hoepcke S/A - OI - Teretone 1.212 ( End. teleg .

São Fra rchco do Sul - Carlos Hoepeke S/A - CI - Tt'lelcnt': 6 MOOR<EMACK

.,
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6 o ESTADO-DomlnIO 17 de agosto a. '••7

IIrmáclas de plantão
Estét?'6-0 de plo/ntão, tIu1'ante e
mês de agosto, as seguintes

Farmácias:
'

.2 - Sábado - �armácia
Nelson - Rua Felipe Sohmidt,

3 - Domingo - Farmácia
Nelssn - Rua Felipe Schrnidt.

!l - SáibadG - Farrnáci:a Me-
.••...••••...................

oo1l.na - Praça 15 de Novem- SÃO OS HOMENS SUPEIUO-
lu'o. R.ES �iS lUULHERES1

1'1 - Dominge - Farmácia
_ o _

M�Hiferna - Praça 15 de N9-
v,.m}Jrtl. ,Seguildo recente enquête,

1'6 - ,MIJada - FUl'má_(ji:a 60'fo dos homens se julgam
S[g,. A:ntOfi!io - Rua Jeãe Pilit,G.' superiores ás mulheres e 40%t7 - JJomiiQg@ - Far.má�i1t
St�. AmÔllio :....._ Rú,a: Jôão Pillt@. duas mulheres 'estão de acôrdo

23 - SábaàliJ - Parmácia com eles; 260/,· dos homens e

6al�arj;f.li&nse: - Rua '.rr:::lsani{). 28 % das mulheres estão de
I

24 - D@1mingQ, - Farmácia l acôrdo em declarar que, e,m
@rotaJ::iIM'Jlse -_. RUl1 ,-'J11,.a.j-aDG.
30 - Sáhado _ Fa:p,máICia 'principio, mulheres e homens

ftauiíveira - Rua 'I'rajane. são iguais quanto à íntellgên-
31 - Dom.i.u,ge - Farraácía cia.

RauliVJeiFa - Roo Tl:a,jàno. Mas uns e outros defendem
f) 'serviço 'l'tElLu1\llQ será e:fe-

f,u:M}o Jliff]a FarmáCJi:i Sru;jbe All.- com ardor o sentido .prático do!
Mllio, sita á rua Jfrã9 Pint\l. sexo. 1
......................•••••.... ','

As mu.lheres dirigem melhor,', ,. que os homens.
, I Parece que as mulheres são

, 1),. Lindoffo A. G. menos ,Perigosas que os ho
mens, quando dirigem um au-,

tomovel, pelo menos. Demons
tram as estatisticas que a

maioria dos acidentes graves
provem da imprudência dos

,

homens, e as companhias de
segurolS se pronunciam tam
bém' a se.u.favor, pois a maio
ria. dos acidentes "femininos"
custam duas vezes menos que

•• •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

'Os acidentes masculiilos.
DOENÇAS NiEBV4)�A.b

.
Com os pro,rltSllOll tia .e4!le_

Ia.je, .. doenç_ nervoUIJ. q••llIIl@
'iratadaa em tempo, do malu ,�
feitamente remediáveis. O etinlil4fi.
."0, fralo dia ignoriRda. IIÓ PMIQ
....j.flkar ,!S ind.ivithlo8 aleta'om ..
.... enfermidacl-. O 8erlrlco Na..
ele.al �e Doen�1!.1I men� clQl4
ii••m Ambulatório, Q1U! ateBd. ar..
b!ltamelde 011 tiollnt<l',JI lll!&rvftHQ 8Jl.o
".t., aa K.. Deetlere II. du f
.. U. laeru. 4lArl••lJlli!I,t,m.

/

e ESTADO
Iled&. • ()fiel.... • ..... 111le

Piato a. 5

Dketor: RUBENS A. RAMOS
.....rietárie e DIr.-G.r.....

SIDNEI NOCETI
Diret&1' de Itodatú:

.a. DAMASCENO DA SIL"..
Chefe de P.�h:

I'KANCISCO L.ULU.QTJJI
Chefe de Imp"'-.:

IO.6.Qrw CABRAL DA 811.".
'_ R.\JresentAnte:

RAUL CASAMATe"
SlJCURSAL DE
A. S. LARA

,i a.. 8enador Danw, 4. _ P
,

andar
"'''.22-5524 - Ri. del••elro
� Felipe de OU....lra. 21 -

8·'andar-
Tel 2-9871 - ii. P...l.

AS8INATUItAS
Na Ca]tital

tbo OC_···..temMtI't> . . . . . . .. 41,01.
l':rilDestre .••... crt ZI.90
lias Cr' II;••
libero avalso •. Cr' •• ti!'

No Interior
lho . . . . .. . . . . . Crt 1".60 I.....tr. Cr' O,DO I
TrImestre . . . . . Cr'

15;"1R6l1lero avalse .. crt ....

Alai.clo. mediante ClO.&rak

o. orflinais, mes.o .1.
publicados, nio serlo

devolifidoa .

.6. direção nlo se reepote,
eabiliza pelos conceito.
emitidos nos artigOfl

assi1alldOll
-,

•

�N� ••����••�����:At&�
� lIU
� o. P., Social 157�
.ternidade _...... i'::'!}fl

==tãl Nerêa Ramo. ••••• •••• 1IJ1
1:.,. .....Çaaa •• , ••••••••• ,.. ...... .OZ�

&.., de Saúde" S. Seballtilo .• ,... j titJ
.Alúllti.ncla"Municlpd llillf,
�. Milítar '............... 1151
14« ll. C. • . • • .. . . . • . • .. UI'
� Aérea 711.
!III .8. I; A. C. H"
�a 110. Portoo 1lIt\�
� c., R !\Í$1I

eOUCiaI ,lllBa'ria ••••••• 15U!
XJallow ". IGU

,
etaW

•••••••• _. • • .. • • • • .. • 11158
IlliJ)lAfIó da Tar::!�· U1�
... B. A. •..• ••...... •••••••••• l••�
._. J'uncrirla Ortla ..... - .• . . iot.

Pereira
'A4vogado e Contabilisfa.
Con"ituivao �o .ocÍlll'dnd.•••
Plan.. oontab$i. -. OrganizQ
gÕ.. -- Parecore. ., .erriço. ,

. cOl'relnto••
Rua ,GoL BittencQurt nO. 122

Florion6poU.
Da. 17 hora. em diant•.

A TEIJEVISÃO A SERVIÇO,
: ,DO CINEMA FRANC1lS

- 0-

PARÍS - (S. F. 1.) - A te
levisão .francesa porá a servi

, ço do cinema um iconóscopo
para a "mise en scene" das

',películas ,por televisão, o que
, permite a "nlise en ecene"
,

l dos "rushes " durante as fil

Imagens.
,

Trata-se de uma inovação

, verdadeiramente sensacíonal,
apresentando enorme vanta-

l
gem: o operador terá a im

pressão de olhar através de
sua própr,ia

"
camera ": pode

se imaginar a facilidade e se

gurança que terá com este pro
gresso.
Outra novidade será a uti

lização direta da televião pa
ra a filmagem: o íconóscopo
será impregado como "carne
ra

" de filmagem, o que permi
tirá realizá-la com luz .bem
fraca: 300 a 500 vezes mais
fraca que as atuais ilumina

ções ! Estas invenções perten
cem ao destacado grupo dos

investigadores franceses da
televisão.

Visão maior e' mais perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros. sobre todos o.

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florian6polis

São assim as pe7UIS "Lifetime". In-
uiramente de ouro de 14 quila,.
tes, o' que lhes dá o valor de uma

verdadeira jóia ...
Platina na ranhura, o que 1aciH
tá o :fluxo da, tinta, dando à es- ,

crita a suavidade de uma carícia..•
Ponta de írtdio, o que perm'ite
escrever de dois modos diferen
tes, com a leveza. de um toque
de pluma...
Escolha para o seu uso uma co

'neta SHEAFFER e poderá escre

ver da maneira qu.e você gosta.
durante ioda a sua vida.

ASSi� � a tinta SKRIP da SHEAFFER. ioo-),
químícamerita pura, não deixa sedimentos,

seca ràpidamente e não ataca o delicado meca
nismo das canetas-tinteiro. Resiste à acção do tem
po e, da água. Acondicionamento em cuba-tínteí
t'O especial - criação patenteada de SHEAFFER

ít
- que faculta 0-aproveitamento da tinta até o fim.

Representantes exclusivos
poro o Brasil:

M. AGOSTlHI & CIA. Llla.
Rio: Av. Rio Branco 47

1.' andar - Caixa Postal M8

SHEAffE(5
A Jóia � escreva

*

À VENDA NAS

lOAS CASAS DO RAMO

SI OONSEGUIRES
Que um tem .amigo ou conae

cido analfabeto frequende um cur-
80 noturno para aprender a ler $
a escrever, urestarés 'Um grand..
serviço á tua P-átria. Catedral Me..,
tr-cpoli tana ou Gn.1/[)O Escolar- ,Sill
Jo.sé.

Estado _

Para t oncureosRstnduuis ou Federais
e Exames de Admissão

Estude por'Correspondência
Português, Matemática, Ciências I Geografia,

His t6ria do Brasil, etc.
Intar...a:o? pr�cha a.te cupão e remeta-o para C. Po.tal 332

FL0RPANOP0IdS - SANTA CATARI�A

......................... ,0 ..

VARIZES
� ..,JIlII".J'''lE HEmORRÓIDBS·

emo�Vlrtus

-- ..-.a-

Home__� __

RUi K.·_' _

Idade· _

--------------__________________________________ auV

_A-mI
IIlÚiIIleJ;os leMI hllRlallOt,

QJle já {a.am felizes come,

bI, �1Il teu aaúlio pa
ra qae p8ÜUI 1',o1tar á ...

�e. €e1ahora .. Qam,.,
p" lró R.tabelecimeJã
ela SáGde d. Lázaro.

..................................................... 11>'

A

Mello
PROOORE

Alfaiataria
Rue Felippe Schmidt '4S

j
CONG'R-ESSO DE EDUCAÇÃ�

ARrríSTICA
Presidida pelo Sr.

-

Francis

Jourdain, teve este Con�resso
o alto. patrocinio do ministro
da Educação e do Sr. Joxe,
Diretor das Relações Culturais
do ministério dos Negócios Es

trangeiros.

-

. ., ,
..

�!.�COS,.�MICOS
T0MEM

�il li!tntir
"SllLVEIR'A"
-

G'lnd. T'''I«I.

Cosinbeira
Precisa-se de uma

Bocaiuva, 151.
Paga-se bem

á rUlii'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cedastro Soei'al 00·-(,0 Estado»
BedImoe .. no.o.� �o'� • pneilolMr fi

-- abala0. �1o á nORa � ctim '.�,
__ --bel. o :DOIIIO Do-"90 Çadu&ro Socià

Cio. Cita rineDse de Transportes Aér"os
INICIAR,A'
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DR. A. SANTAELLA
..�,nad'o �!a Fa�. lJa,

! ele MatICl.na da 'UlI11ver"
Bl'asll). MMco por COI1CU1"
8ellVioo Nacional � DOéJ&.

Kentats. 'Ex interno da SIJ:1,e.
ele MtsIn'Jc�rdla,.,. HóQlltaJ
trico do Rio na capital "0-

.

deral
IllJIMICA HiIIDIGA - DOUÇU

BBVbSM·
/- - eoa.tlltó1rlG: EtlWc10 Am4üI

N®TO
- ... J'eUpe 8ehm1dt. CODwltaAI

. I)u ,1:6 ia 18 horall -
·�cI.; BUla Álvaro de cam
.. se 113 - J'IorlanópolJa,

,

Ja. P0LYDORO S. THIAGO
!IIIiII6IIIeo do Hospital d. Oarlda..

de Flo:dàll.obpoU.s
a.sMiente da Maternidade

tlTIoIIIIlOA �ICA - B18'l'01a
� DA eESTAQAO B DO

?ARTQ

�OU <doa órgll.o8 Inte�nos, No

pea1almante do corsçl!.o
�ça8 da tlrolde e demll1D

glIndulas Internas

_etrBlU'PIiA - ELECTIt(!)CARo

lM8GBA.FlA - �AllIOLISMO
BASAL

........ c1Jàriamentll eflUI is tlô

ia horas

� chamados a qual"luer
..... blÇlUlllve durante a noite.
JIO!ÍIIII'(JLTOJ;UO: Rlia Vitor Uell.

Ies, 18. lI'one 'roCL

_ _eu.: Avenida' Tr(ml.·

powskl. tl2. Pone 7M

I
DR. MAR10 WEN.&1lA.V�

, ,Clin'ic� mé'díca d& ai'ifit..
e <Jrüuwas

Censultérte, - 'l'mj.aM, 28
Telef. M. 7S9

Censuíta, das 4 <is G ke.FIlII
R6'8idêllcía:

FEilip� Sªhmidt n, 38
Te!. 8l;Z

DI. ROLDÃO CO�SONI
i���Ab � r:I\':::��AS-�.,.
�bi �Jf FaollllillUe de,�
� dá untTel'sldáde de tIIlI;,

f.tltIlo. onde fo! 85slst�� P,9J':' 'i'6-
aw.. UOII do serviÇo� <lO

Prof. Alfp10 Correia Neto
� do estOmago e TW 1Ill.
I.ane, IntestlnOIl delgado e 1J1'�
tSr6I4e, r1:ns, próstata, �.,
�. o,"ArW..B e trompu. V.neo
lIIliIe. '�I!t varIzes • h_

'CONSULTAS:
-. 21 la 6 .tIoras, à Ru. FeJpe
f6lIIlIm14t, 21 ('alto8 da cau ,h.

rlÚSO). Tel. 1.598.
íIiI8ID.IlNCtA: Rua Esteves "ii·

.

lI!or. 17.: Te!. :ti 1M

Dr. BIASE rARACO
DOIINCA8 DE SE'NHOlU8 -

lJfJ'lLTB - AFIIlQÇl}ES DA
PIItIIl - RAlOS 1INFRA-VER·

• lI:ES08 E tIL'FRAS-VIOLETAS
o.u.: B. J'eJlpe 8ehm1dt. U -

Dos 9 às 11 e dali 5 às 7 hn.
R.. : R. D. Jaime Camara, 47

FONE 1648

DI. LINS NEVES
1401éstlas de senhora

� - RWI JoAo Pinto D. 7
- &lbN:do - 'J.1elefone 1.�

�n.cia - Rua Sete da setembro
- (1i:d!Ittclo I. A. P. da .ElMva")

Telefone M. �

II. PAULO FONTES'
CUn1Co e operador

OnIufult6rlo: Rua Vítor Melrel-. *'
Telefone: 1.405 ,

CloUaltaIl 4ts H) às 12 e dai a ai 1.
Itcmdfn'cla: Rua Blum1.'l'D&u, tf.t

Télefone: l�ua

FARMACIA ESP,E'RANÇA
cio Farmacêutleo NJ.L9 LAUS
Hoje • amuh" ••rã • tIU .referill.

Dr..... a.ei.naia e ..u....eir.. - l!omeopittu - p_".
••ri.. - .�.. ti. berrAleba.

G&rante-.. a .ata __rd'Jlda •• reeeitúrle .6ilee.

Viagells rápidas. entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara

ranguá,
. FhiJP.ial1ó�(}lig - Haja! - Blumeuau Jainvil s.

Florianópoi'is - Blumeaau - Maft'a - &�mo�Bh�B - P. l!j11ião.
Flor1'an6polis - Lajes.

Ganhe TEM P (1 e DI N H E I R O, viajando (om

P'tAPIDEZ-CONFORTO-SEGURAN'ÇA

pelo: da av qss «ClT A,L»

DDMINGO, 17 de agosto:
,19,00 - Sumário dos programas e

1'11 terlúdio Musical.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Canções e Danças da Eu

ropa.
19,45 - "A Consulta", peça de Ciui

re Bernard'.
20,15 - Música da América Latijja,
20,30 - Revista dos Semanários

Britânicos, por JOaquim'"Ferreira .

2fr,45 - Música Ligeira. --------------------------�

21,00 - Noticiário.
21,15 - 1) "Página Femin iua", de

I Lya Cavalcanti; 2) "Crú":
•

nica Londrina".
21,30 - Música de Câmara.
22,00 - Rádio-panorama.
22,15 - Notíciácío.
22,20 - Epílogo.
SEGUNDA-FEIRA, 18 de agôsto.

19,00 - Sumário dos programas c

Interlúdio Musical.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Orquestr-a Galêsa da BBC.
20,00 - A Evolução dos Sindicatos

,

Trabalhistas" palestra de
Maurícc Webb,

20,15 - Mai Jones, piano.
20,30 - "Recentes Estudos Sôbre as

Causas e o 'Fratamento da
Paralisia Infantil", pales-
tra,

20,45 - David Lloyd tenor.
2-1,00 - Notlciário.
21,13 - "O ÇJue vai pela Grã-Bre-

ianlía", comentário,
21,3.0 - Orquestra Hallé.
2215 - Noticiário.
22;2.0 - Comentár1os' da Imprensa

Britânica.

Programas da B.B.C.
para o Brasil

.. .

Concurso para
:E,critutário '

do Serviço Público Federal.
Preparam-se candidotG'.

Aula. à•••gunda., qUQrta. fi'
ndas-feiral

'

Horário .• dali 7.30 ãs 9 horol da
manhã.

.

Rua 6eneral Bittencollrt 115

CURSO n[1.1'; MOtORISTA"
e

Serviço de Pronto Socorro de Autom,óveis
Ensina-se a dir�il' automÓ'veill
Amad0-r e proftssional

Teoria e prática - cOl'lhecimento do motor.

Atendezn.lle chamados para reparo" de urgência.
Auto.·Escola 1-47.77

GARASE T:JNIAO-PRACA GA-L. eSÓRIO, 40.

. " ,. ..

Ui\{ ANALPAJ3E'l,10
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da ill1sLI�llÇ5.o, levfI!TlJdtQ-o a um
curso ele laJUahelizacão d'e a.clultos,

Estabelecíments Gráfico Brasil
o E

NICANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
MClterial eseolar e da escrit6rio.

Lívros e Bijou terias.
Aceitam-se encom�ndo8 de improssos em

Ruo Tiradentes, 10. - Florianópo,lis.
geral.

DA T I LOGRA F IA
Confere
Diploma

(orrespondenc ia
(omerdal

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

ME..q'ODO:
Moderno e Eficiente
i
i

CARVALHO. 65RUA ALVARO DE

Real SA Transportes aéreos
SEGURANÇA - l(UX0 - eONFORT@ - RÀPliDEZ

HORÁRIOS

LORIANÕPOLIS - CURl',TIBA - SÃ0 PAULO - RIO DE
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS

PAlvrlDAS AS 7,36 HORÂS
FLOR!rANÕPOLIS - PÕRTO AIJEGRE

SEGUNDAS -. QUARTAS - SEXTtAS-FEIRAS PART�DAj
ÁS 11,30 HORAS

AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E
"BRIST9L" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS _ (
MAIOR AVIÃO EM LINHA OOMERCIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADI;tÁO DE CONFORTO E SIDGURANç-.
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AGENTES:. o L I V E I n; A & C I A.
RUA JOÃO PINTO - 18

Telefone - 1.358 - ,Endereço· Telegráfico "VIAREA:L""

Fabricante e distribuidores das afamadas oon.'
fecções -DISTINTA" e RIVET. -Poasue um granO:
de .ortimenta de oasemiral. 'rlaoad�.. 6rin.
bona e baratoa. algodõe.,.morln. e ayiamento.
pal'a alfa!at... que recebe diretamente da.

8n...;, ComerolClllte. do intel'iol' no aentido de Ih. fazeram "Ima

l!'1orian6poUa. � FlhlAIS e� Blumanau .�Laj8.. ,"'�
IdbricuiIJ. A Ca.a' ·A CAPITAL- Ghama a ,ateag40, -do.

visita ante. de .fetuel'em lIua. COinPrcHl" MATRIZ �.m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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na bôco

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preserv.ormo - nos

das .Cinst;peções, das Bronquites.
ftS Dôres de Garganta.

'o llcenca cio O. N. S, P. N° lS6
�,

,.", • ". 26 de Fc ... relro �o>
•

.l\.fell/ cle �Ji f$!l" \I'

hO/. 0,002, EUCCllyplOI O

Kosmus Capitalização S.I.
Comunicamos aos portadores de nossos titulas e as

Pú.blico e:'ll Reral, que instalamos a SUCURSAL para
os Estados do Paraná e Santa Catarina, à Rua Cruz
Machado rr.? 12 2.'" andar - Salas 203 a 21·1, no

Edifício "PROSllJOCIMO", Curitiba.

No endereço ecime', teremos o prazer de' receber sua

visita e atenderemos li todo e qualquer assunto, que
se relacione aos negócios da nossa Companhia.

................................._..� a .

A VIDA INTEIRA ENTRE

I

Se você vive numa luta ·perma
nente entre a saúde e a doença, é
porque talvez tenha o sangue po
bre e desvitalizado. E isso significa
que as suas defesas orgânicas não
estão equilibradas! Daí as grípe s

constantes, as dores de cabeça.
a fadiga, a palidez, a debítída.
de .... Convém, portanto, réagir
enquanto é tempo I Comece, hoje
mesmo, a revigorar o seu'sangue,
tomando Vinoll Vinol aumenta
as defesas orgânicas, provoca o

apetite e equiÚbra o sistema ner
voso. Com Vinol, você se sentirá
mais disposto para e trabalho,. vi
goroso e sadío I Vinol é uma feliz

combinação de ferro, fósforo,
cálcio, vitaminas e outros ingre
dientes de grande ,,' f//
valor terapêuj;ico........_ //.
Vinol pode ser to- ::- �
mado em qualquer -

época do ano. Res

taura suas fôrças,
fazendo com que

corra em suas veias um sangue
mais rico ern hemoglobínas. Lem
bre-se de que não há felicidade
completa sem saúde ... Vinol é
uma verdadeira "fonte" de vita

lidade, um tónico para a famí·
lia Inteira I E' especialmente re

comendado para os estados de

desnutrição, esgetamento, neu

rastenia, depressão nervosa, ema
grecimento, anemia, e como au

xiliar na convalescença de doen

ças ou operações. De sabor agra
dável, pode ser ministrado tam
bém às crianças em idade escolar,
que muito aproveitam C0m o uso

regular de Vinol, às refeições.
Vinol encontra-se em tôdas as

farmácias e drogarias. Vinol é a

saúde do sangue I

C01WP� "�A DA twA-
,..... 11M - _e: I AJ A
�DiO.·1I '1'.aAJf8PO:aUI

€ftfta. do BaísllCo d. 1944:
�I
I

III CAPITAL E RrtSBR�S
Re8pona8bifid·Q�
Recete
Ativo

80,,900.606,30
5,g�4.,,1;755.97

Ao5&245�3Q
142; 1 7'6.60'3. �!o

•

•

Sinistro. pago", mOál Õltimol I\) anal

Rft:;>ons8bilide�1 •

9&,�7·.816,30
76.136;40 1:;·3<>6, 20

Diretores:
Dr: Pamphils d'Utlr-J Freire
de Sá, AniSio �e'!'rs. Dr.
e José A1r.-eU'i

de CSlwalhe" Dr: Fraocillco
Joaquim Ba•• eto de Araujo

emí'mF'. u&�.;mwm·"t 7

...._"9.--

9k"�4�Ja;
usando as Lampadas Fluorescentes

M A'Z O AE81S0N
i"' ....

�

__

Para conservação da sua visão, exija
uma iluminação adequr da, cientifi
eando-se das vr-ntagens que lhe
são oferecidas pelas I a m p a das

Fluorescentes Edison (G. E.) Mazda!

A luz suave emitida pelas lampadas Huore.eenies
Edl.on (G.E.) Ma.da têm em cada dia que ••

passes maior ac:eltaç:ão em todas a. aplicações
domésticas.

Âo lal'Sf'IJnt p�'(!ifl)�c;, de lIumlrtc:rlçãol OI arquiteto.
tevem em C(J�(.o;It os resultados dos conltantes

trabarhct de h'"vasHgaç:ào cientifica realll'ados

�. p.:05 tttnlcQs ta en�enheiros da General Eloctrlc.

I�------�--�����������

As lampadas fluorescentes of.recem um resultado Tetlnhim na coslnha uma Uumir.ação adequada
excelente na�.rftai!l variada. aplicações dômisficas .

.' perJ:nJfe que'�se obt,enha melhores rV5ultad,ol,'

P.,G in!ormaçõc$ no msd..

próJt.;mo escritório ti. GENERAL. ELECTRIC
819�

RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO • RECI.E - SALVADOR • CURI1'IBA - PÔR'fO ALEGRf:

..r

O NOVO .. HORARlO DA VARIGARTE CULINÀRIA
PJlO DE PItESUNT-O COM

lVIÕLHO BECHA.:aIEL
Tirar todos os nervos e par

tes gordurosas do presunto,
depois soca-lo com uma colher
de manteiga. Qua.ndo estiver
reduzido a u'a massa fina, [un
ta�', para meia libra de presun-I
to, 6 a 8 colheres de bechamel;
uma colher de massa de toma
tes; um ovo in,teiro e uma ge
ma. Temperar com pimenta,
Não se deve salgar. Passar a

massa em peneira grossa. En
cher com ela forminbas unta
das de manteiga, deixa-las co

zer em banho-marra, 110 fôrno,
de dez a doze minutos.
Retirar das fôrmas os.pãe

zinhos de presunto e dispô-los
sôbre uma camada de espina
fres cozidos, comprimidos e

passados na manteiga. Regar
copiosamente com môlho be
chamel e queijo e por a tosfar
em fôrno quente. (Receita de
H. Pellaprat).

. '" .

DE P I O N E I � E> 5
FI SERV:Ç;O DE V!S.

LEIAM A .REfISTA

O. VALE DO ITAJAJ
. . .. .... . ...

2as. - De FloriilmÓlpclilS para fur:itiba, São Pauío e Bío de Jaue_

Deoelagern áIS 10,40 b<JTlars.
3illlS. - De Florianépolía rp.axa Por-to Alegre, Decolagem ás i2,30 bn;..

4'as. - De Flori,am:Ólpolis para 0.uritiba 'e São Paulo. Decolas_
ás 13,00 horas,

'

5as. - De F·lori<8JIl!Ólpolis piara POI'to AI,eg,re. Dec.ol8igsm ás 10,20 hm.

_

6as. - De Florianópolis para Curitilba, São Paulo e Rio de J�

Decolagem ás 10.40 horas.

Barb. - De l'''·IGrianóp.olis para Porto Ahlgre. Decolagem ãs 12,30 �

PASSAGEIR:OS - GORREIO - CAJRGAS - VALORES - REEMBOLSO

- FRE'l'E A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS P.4R&:

EUROJ}A PElLA K. L. M.

FILIAL V A R I G - EDIFIGIO LA PORTA - PRAÇA rs DE
CO/'lERCíO:;ll!tlIJHRIA �.TOPLAY LT JA
';".#ü.VETfIJ. 4/' 7e!.:'�·I()()()·S.PA"/!O. NOVEMBRO - TELEFo.NE: - 1.325

�-.
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Dir�ã. tle PEDItO PAULO MACHA"

Com a realização da 13a
rodada, é o seguinte o mo

vimento do Campeonato Ama
dorista de Futebol da Primeira
Divísão:

3

o ESTADO-Domingo 17 de Agesto' de '947 •

Não há favorito- para' o choque de boje
Caravana do Ar e Colegial decididos a vencer ii partidaA tabela do certame amado- sensacíonaís, vencendo aquele Icluanto á entusiástica

rapa-/ mento,
os quadros confrontan- Como partida preliminar,.rtsta local marca para a tarele que melhor se conduzir no gra- "dada do Colégio Catarinense, tes atuarão assim formados: jogarão as equipes de aspíran-.de hoje o jogo entre as fortes mado. s,e empenhará numa luta gi- Caravana do Ar: Hélio, Wal- tes, com inicio ás 13,30 horas .

•equipes do Caravana do Ar e O Caravana está disposto a gantesca em brusque de um trí- dir e Moraci: Adão, Haroldo e
� ..

_
".-do Colegial, a realizar-se como batalhar denodadamente por unfo que apague as suas derro- Verzola; Lebetinha, Santord, ._,erVllao como ]u.lzes. �ld.Q

.sempre no estádio da F. C. D. uma vitória que ateste plena- tas recentes e o coI'oqU€ em Leônidas, Manara e Hazan. Fernand�s,. para o Jogo .pn.ncl-Possuindo ambos €squadrões mente o seu poderio e vingue posição mais destacada, visto Colegial: Brognoli, Aldo 'e pal, e IZl�ro Costa, pala Jogo
-dos melhores da capital: �ertos1

a de�'ro� �ue os colegtalínos que é um dos últimos classífí- Katcipls ; Bitinho, Pedro
..ej

entre aSPlran�es. Rep.reser:tan-<estamos que a luta será árdua lhes inflingtrarn no turno neu-I cados na tabela do certame, Nazareno; Renato; Motor ZI- t� da F. C. D .. Carlos Jose Ba-
..e disputada, repleta ele lances troo Caso não haja um despista- nho, Gil, Hélinho e Lauro. 'tísta.

Nicolau (F'ígueirense) �
Zachi (Avaí) 3
Hasan (Carn�na)

.

Hélínho (Colegial) ,2
Sanford (Caravana) 2
Hamilton (Figueirense) .. 2

GRANnE PREllHO BRASIL J{)�OS realizaies F li
.

h (A í) ?e pln o va . .. .. ... -

O
. Grande Prêmio Brasil, M'

.

h (AtI 'tO ) 2Bocaiuva 2 x Colegial 1
. 11'111· o . e lCO .

que o Jockey Clube Brasileiro Avaí 5 x Paula Ramos 4 Lázaro (Paula Ramos) ., 2Perante grande assistência, méelia impecável e um trio fi- promove todos os anos, foi C (B') 2f d d R· PI t Atlético 2 x Caravana 1 . areea ocaruva .

.0 recem- un a. o rver a e nal bem seguro, 'Ü Internacional Instituído em 1933, sendo esta C
. .

(P 1 R ) 2.F C f 1· t t ' Avaí 1 x Figueirense 1 l ariom au a amos ..
' .

'. . ez rea izar, an e-on em;: Iogrou abater o seu adversário. a r-elação dos seus vencedores: IIb' (B
"

) 2no estádio da F. C. D., o seu' pela expressiva contagem de 3 1933 _ Mossoró. Caravana 7 x Boeaâuva 1 10 ocaiuva .- .

.

d .., .

1 fut b l' ti
,

Paula Ramos 3 x Atlético 1 I'Fornerolli (P. Ramos) .. 2.anunc.a o restíva e o IS 1- X 1, ficando de posse das me- 1934 Misuri. 1
.CO, que teve um transcurso bri-: dalhas e do troféu. 1935 Sargento. Colegial 3 x Caravana 2 Harley (Figuei�ens-9)

1lhante, sem incidentes, por- Pelo invulgar sucesso com 1936 Cullingham.
Atlético 5 x F'ígueírense 3 ,Machado (Atlético) .

-tando-se os jogadores dos di- que ee revestiu o festival, fe- 1937 Helium.
Paula Ramos 4 x Bocaiuva 1 Calixto (Paula Ramos) .. i'-versos clubes disputantes com licitamos os diretores do River 1938 Pêndulo.
Avaí 2 x Atlétíeo ..... ,.. 1 Lauro (Colegial) � .

d
.,

1 l'
.

n T d Paula Ramos 3 x Colegial 2. I Si.,lva, (Carava,.n.a) ' 1.2 rmrave c ISClp ma. o as as Plate, augurando-lhes novos 1939 � Six Avri1. .

1-partídas tiveram um desenrOlarll êxitos. 1940 _ Teruel. Figueirense ,5 x Bocaiuva 2. Irassú (Atlético) .

'equilibrado, agradando sob to- 1941 _ Polux. Caravana 3 x Paula Ramos 2' Lebetínha (Ca.:::a;v:ana) 1

d
.

tav Os J
.

Aval' 6 x Bocaíuva 1 Duducae (ColegIal) ., 1..dos os pontos . e VIS a. s JUl- PAULA R,\i\IOS 2 X A'l'JAi:'l'iCo o 1942 - Latero.
t 'ta imp I Coleaíal 4 x F'iaueírease 1 Haroldo (Caravana) ..... 1

.zes a· uaram com mUI 1 a.r- o choque Paula Ramos x Atlético. on- 1943.- Albatroz. »;» �
'"

') 1.

l'd d d;"" te do Atlético 2 xBocaíuva fi Perrone (Av:8.l ., .

-ela 1 a e, sen· veiS' . unl S tem realizado. em continuação cio certa, 1944 _ Albatroz. -cu, . '.' .

.

.

t 'b
.

a 1 d r' ta da la Divisâo terrnínou Caravana 4 X' FI' ::u·crl·r'''nse 2 OSmaR Coleg�al) 1-ratores que muito con ri urram me 11a.o ,iS ..,. 1945 _ Filou. ' ::. <.:. c;
�

I b'11 d festival cem a vítór ía do pr ime rr'o. por 2 x o. Avaí 3 x Colegial O Aduci (Caravana) 1
'para o rea TI 10 o .

Na preliminar. entre aspirantes, venceu 1946 - Miron. V I (Caravana) 1. tid Ií Paula Ramos 2 x F'íeuetren- erzo a .• .

� primeira par 1 a rea l�OU- também o Paula Ramos, por 2 x 1. 1947 - Heliaco. �

I�. '�Z,���d�;��s�nr!�:;=� . Corrlllda do Fach,o U·llaltar r�I:Ii�Ox4�,;�!���_ 2.
. ��:j�SC��:!�"'O:':: ;!

ne & Irmaos". 'I'riunfou O

Ja-j
.. _

Avaí 4 x Paula Ramos 2
_ Curú (Atléttcn) __ .. : 1<1>

baquara ')01' 2 x 1

1:11"
·

t
· Caravana 3 x Atlético 3 Brognoli (Colegial) H�

�s li 'horas teve luga� o
.

n 1ID10a orla em JoinviUe Avaí 2 x. Figueirense 2. Adolfínho (Avaí) 11'
p�élio entr� Mangueira e �s de _,seguiu hoje, com deslmo. 11

JOin-!l1ÓPOhH. Blume.l1la.ll r Siío }<'I',a,IlCl>'- Goleadores Hélio (Caravana) 1,1
',Ouro, em disputa da taça CeI. vJle, a Eqmpe J"p,prese,nlaItn a do CD, r�"pectiYamrl\lf' <te, ('luclo. a Prêmio: 1 finissimo relógio de TátÚ. (Paula Ramos) 11

·

L V··" V ce o Man �
,.

,

V d (P ul Ra) 11
. opies Ielra. en ,H . -:110 B. C. a1Im-d·p, t<ü]11aJ' p.a.l'ln nusl'mesmn s'er clispnLacl-a rm a próxi- pulso, instituido. :pela Re.lojoa- a lCO a a' mos ."

-:gueira, por 2 x, 1. '. ,eliminaLórias ·para a gl'a:ldc, c lr.a-I ma 2a feil'a, clia 'J8 do COfJl'e,l1lte. ria Gomes I Mauro (Caravana) 3
As 13 horas

def�ontaram�sel
dICI'OJlal �!rova de nl'sJ.sLe,n.C,:la. I n'�-I Awmpunhandü a Equipe l'epre- Leônidas (Caravana) 10 Bitilnho (ColegiaJ.) �I'os quadros elo Senal e do Ca.la- tttlllda ha a.rrDS na 5a Hegwo J'llll-j se.JlLa:liva d<o 110 13. C. sC'glüu o Sr. Augusto (.Figueiren-se) ... 8 Calixto (Paula Ramos) t;

-murú: e�l disputa dastaç� "Ci� tar, p,nLnr. a5 lropas sé(li�uda:; cml Ton. üel. Nilo Chaves, ,eomamldante Tião (Avaí) 6 Póvoas (Avaí) 1
ne RItz'. Venceu o enaI, POljIlOSSO E&t�r1o c 110 .\'I7,I11ho Fist.�ldo dl'",La 1Jni,darl,e, fwomp,an.h.aclo cio 2° Mandico (Paula Ramos) .. 6 Al'queÍl'o llã9 Ya�aj.2 x 1.

1
do PaTana. Sgt.. O,swaldo SIlva HU'�8ad-e1. Medinho (Atl'ético) 6! p.edro (Atlétie4iJ)Com inicio ás 14 ho!"as deg

a-I
A pl'ova "Facho :Vliliwl''', 1'111<11. "O EsLaclo" clescJ'a feliCIdades a N' t (A ') 4 v

- Ize a vai , . . .

I-diaram-se as falanges do Estre- realizaJ'-s,e-á ,em CUl'1tlba, ,no p1'Ó- nossa l'pnr,psenlante. S 1 (A ') 4 ,Ju.ize.s que Atuara.p � Lau val .

la do Oriente e do Barriga-Ver- xinlO cIJa 25 "DIa do Soldado"" 1" ) 4 J R b 10 vezefl! Capeta (At etIco "'" .' . . i -ase 1 e11'o
.

•

·de, em disputa da taça "Ofi-,s0Il1c1o o seu PC1'Clll'SO lolal dr 30 O FIGUEIRENSE ENFREN- Abelardo (Paula Ramos) , 4 Waldemiro Mello 6 YeMS •

. ;eiais do 5° Distrito �av�l", sa- quilc}ll1ptl'OS. cabendo, a ca<el·a con- TARÁ HOJE. EllI TUBARÃO, Gil (Colegial) 4: Lúcio Carvalho 3 veae a-
indo vencedor o prImeIro por Cll'l'rcn�e fazer '1 qnJ}onwlr,o. O ESQUADRÃO DO FERRO_I Djalma (Atlético) _. 4 AlVaro' Cabo 1 T.·fi
2 x O. As 'elimil1latória;:; {'.J1l Joi,nyile VIÁRIO Testa (Bocaiuva) 3 Newton Monguilhot .. l y4t&

As 15 hora� realizou-se- a pe- COIllC01'I'el'ào Eqlli'lw8 1'f''[J,I'.('se.ll1l,ali- N' ',' d d T b (C I
.

I) 3 A tô' P O Neto 1 T�
. .."". a prospe,ra Clua e e' u a- Renato o egla . . . . . . . n mo .. .

le]a maIS dIsputada do ula. "as cl'o<s 13°, HO r 320 BaLal,hões de rão exibir-,se-á, na tarde de ho- Arí (Avai) '. . . . . . . .. 31 Patrício Borba 1 Te,!;
-União '6 Nacional finalizaram Ca03llnres ,p (P Bal,p,ria de A1'lilha- je o e�,quadrão do Figueire'nse, Chocolate (Paula Ra.mos) 3 Osvaldo Varejão 1 vez.
,os 40 minutos regulamentares I'Ül da Cosla, de Joinvilf', PlolI'ia-

que há pouco empatou com o
':sem abertura da oontagem, sen- AvaL SITUAÇÃO DOS CLUBBS
do então, �o�forme o regula- A PARTE UESPOR'l'IVA �,�S Será seu adversário o pos- ------\.--,-J--j--j'--I' '-\---,---\---\---mento, deCIdIdo por penalts COll[E1UORAÇõES DO

..

;i) sante "onze do FerrovI"a'rI'o 'CLUBE CI"ssifi· :,!,:t;sza_ ,Vil'órias Derrol•• Empalesl';-Ponlos filoft.!os' .c.. ..,., ·G."I•.
.

d
'

O DO CLUTBE 'I ca�ão .dos 'I ganhos perdides' pro co;\{ru.-cabendo 5a 'cada clube. Tua a a ANIVERSARI .'. considerado como o melhor
'sorte, foi favor�cido o, _Nl3.cio- .12 �E AGOSTO I conjunto tubaronense. A vai 10 87, 6"
nal, .�ue p_or llltermedI� de Na manha �e ante-.onte�, na. O Figueirense se apresentará Atlético \ 2" 7\ 44]MandlOO nao errou uma so vez, cancha do LIra Tell1s Clu?e, com todos os seus titulan�s, Paula Ramos, 3° \
'atirando todas as bolas no fun- foi realizada a parte esportlva elevendo fazer 'Sua reentrée no Caravana I 4° 7 3
do -da� ;redes: O União foi. rru:l das ?o::nemorações _elo 750 ani- alvi-negro o seu antigo defen- S?]eg�al 5c () 2
'sucedldo, pOIS as duas. pnmeI- versarIO de fundaçao do Clube

SOl' Calico, que foi um dos mais 1.' 19u�lrense \ �o � 11Tas bolas foram defendldas pelo 12 d'e Agosto, que eonstou de destacados ases catarin:enses B_O_C_a._1_u_v_a 6 6
_

''3,_:queiro cOl�tr,ru::io, sendo. en- partidas de voleibol e basque- nos velhos tempos. I .

. '

tao d�da a. VI tona ao NaCIOnal, tebo.l. '..
A exibição do "esquadrão de. Campeonato Sul AI?-erlCano dt)

·.que fICOU de posse da taça DI,sputando uma Tlca taça e
aco" na:quele proo-rE'ssista mu- Futebol a realIzar-se em

"E�idi? Cardoso".
. " me�alhas, defrontaram-se

3:S,: niciP. io, é espelrad: com grandel G�ayaquil, por motivos finan-
.
FmalIzando a tarde esportI- eqUIpes de basqueteboc do LI- ansieda.de pelo público 6'spor-! ceITOS.

va, realizou-se o confronto In- ra Tenis Clube e do Chhe Do- tivo - A maior atração da roda-
-ternaci-onal x 13 de Maio, em ze, vencendo este. pe1:1 conta-li

.

da do Campeonato Paulista de
· uisputa de 11 medalha.s de pra- gem de 27 x 24. NOTAS UESPOR'rIVAS Futebol, a realizwr-se hoje, é o

ta o.fel'iecidas pelo jovem Ro- A partida de voleibol foi, - Continuando o certame sensa.cional duelo entre os I'i
naldo Antônio Salum. Sendo, travada entr'e Barrigs. Verde e, carioca de futebol p'�ofis'sional, vais Palmeiras e São Paulo. O
'estes os clube.s. que venderam Grêmio Estudantil Catarinen-; estão marcados para hoje os Paca.embú será teatro do gran-
· maior número de ing-ressos e, se, em disputa de riquissimas seglulnt,6'S logos: Flamengo x de .c,hoque. O Palmeiras está
-com surpresa geral, cada qual medalhas, triunfando Q Barri- São Cristóvão, América x l\'Ia- invicto, enquanto que o seu
com igual número, resolveu o ga Verde, por 2 x 1. I durei'ra, Bangú x: Fluminense e adversário apresenta boa co-

clube promotor fos�e a taça Os choques, que transcorre- B(}l1suce.sso x Vasco da Gama. locação na tabela do ceTtame.
"Simpatia" , oferecida pelo ram bem disputado,s, havendo a - Segundo os comentários O p.r-élio entre Botafogo' e
sr. ('omandante Antão Barat;a, melhor harmonia entre os dis- dos jornais, não foi muito bem Olaria, ontem realizado, foi
dispn'ada no jo.go. Com um putante!3, foram presenciados recebida a decisão da C. B. D., vencido pelo primeiro, por 1 x

-ata-q::e oportunista, uma linha por grande assistência. d�sistilldo de concorrer ao -O.
I

MOVIMENTO DO CAMPEONATO AMADORlS1A
DE FUTEBOL

4/0\ !
'. ,r

li' Festival· do River Plate f. C.

o il 1�1 �\ 24 11
2' 18 li
31 t) III 6 20 1&
31 1 7' 7 20 14

41 • 4\ 19: 12 li

:l 2 �I 141 2(1
• 10 7 2i

- Informações ohegadas de
São Paulo dizem que foi adiadQ
"sine-die" o jOglo interestadual
entre ° Fluminense e a Portu

guêsa de Del'lportos, que estava.
marcado 1,)ara o dia 20 do cor

rente, no' Pacaembú.
- DOlpingo transato trans

correu o 80° aniversário da.
Sociedade de Ginástica Porto

Alegre (Sogipa), pionei,ra do

desporto base no Rio Grande
do Sul.
- Noticias chegadas do Rio

de Janeiro informam que a Es

panha participará da Copa do

Mundo, a i'ealizar-se na metro

pole brasileira ·em 1950.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cabelos Brancos 7

Sinal de velhice
A L�ao BI'ilhante fa,z- 901·

tar a Oal' oatul!Cd .&:.I!titiu(calJtànha; lou.ro, d .

_ ou.

negro) e:m poUIJO tempo. Não '

ii tintura. Não mansha e 1'\'60
auja. O aeu UIO é li:mpo,
facil e ágrad1Ível.
A Loção Brilhante e�tinque

-as caspa•. o prurido, a se}:)or
rhãa e t6da� aa afecçõelJ pa
ra.itárias do cabelo, �im
como combate ti calvície, �
",itêlli.aando a. raizelJ capUa
re•. Foi aprovada pelo DeRar
t<1m;ento Nacional de Sàúde
PÚ'Slica.

I'Dspecionando
a frente.
Assuncion, (U., P.) -- o

general Mortnígo, acompa
nhado de seus ministros, visi
tou as linhas de frente de bata
lha, tendo exortado QS chefes'
€ oficiais do segundo corpo dO)exército a prosseguir na luta'
coatra os rebeldes até conse

guir a vitória final. Esta infor
mação foi recolhida ·em fontes
autorizadas, onele se declarou,

I também, que o espírtto de
combatividade das tropas leais
€1'a excelente, e_ que não 'Se du
vidada do triunfo definitivo.
Entretanto, durant� toda a

noite e pela madrugada, vol
teu-se .a ouvir intenso fogo d

.

artilharia, morteiros e met17â
lhadoras, em diversas zona.
próximas a esta capital.

1 OUlJ)lXAS li.: R�N.OD'PREZADO l,!iITOlR, Se .,�.., '6e

I�.. é. rCllilmute-, 1llI!a ,�YiII"'l.
I'GU eDdi�itar' o ,.e edi.,.... «rad<> ...

lIar.. que � falta 11M ... upia; •.
NAO o ceeADdalo·�1i•• a_ r---eIe
ft flua_ pad>erlÍ 'fir II <>alUIU. _1Ilio
III..,-a , Sll.CÇAO R�eo.U.
4.. O ItSl'AIJ.Q, fi"" G __, lwa4e
aem delllora ao �1K1l"eBlO de 'I_
do direito, r�..... a. 11_ lnffJr_
C"" do r...lilbdo. �. _ ioJaWUI ....
.... ..., "iam P1IbIlauloa __ • oe.II.
___ a_...w............

ÉS BOM rBRASILELRO?
En.tão coopera :na campanha de

1eJ1fabeti.za(lão de adultos, fazendo
qrue os teus cormecídos que não sa.
bem ler nom escrever, Irequentem
os cursos nomnnos de aLfabetiza
ção : Hospital ide Car-idade .ou Gru-
(lO Escolar Anoaieta.

.

E falta carne .....

Goiania, (A. N.) - o De-
partamento Estadual de Es
tatistíca, divulgou um boletim
segundo o qual o rebanho bo
vino de Goiás, em 1945, ele
vava-se a 4.144.250 cabeças,
repre-sentando uma media
anual, de 5.00.2.845 no periodo
de 1940 1945. Considerando a

totalidade da produção animal
incluindo equinos, asininos,
muares, caprinos e suinos, o

volume atinge a 6.687.100 ca

beças, fato que atribui a Goiás
uma posição de relevancía na

econômía pastoril do país. Em
1945 foram exportadas 328.906
cabeças, no valor de Cr$ ....

188.351.304,400.
...........................

OOMEROiANm: IN. U!liIIl H
vro à Bibliate4-..a do� /t1or;.�
démioo XI de FeovOMl&'o, Coo
tribnir is, assim. P8J"a a to.rma�
çio e:uJttU'O! doe oat'IUiDenJieI
de amanhã I

("C�aohl!l pl"Ó�Hwe" de
C. A. :ii _ Ffllft'tiM').·

ainda me'hor�'em��

o Dll/'. _:-D.. t,••• 17 •• _••sto .. t94'7
.--------------------�._------��_.----------

r
•

t
}
1
"

i

1

Frente de novo estilo, mais imponente... linhas mais

longas e .rnaís baixas ... novo painel de instrumentos em

dois tons ..• novas e harmoniosas côres ..•

Veja, ·por si-mesmo, porque Ford contínua na vanguarda, CO!UÓ

o mais fino carro de sua classe. Encontrará numerosas caracte
rísticas novas de estilo e, também, todos os famosos aperfei
çoamentos Ford. Carrosseria -de segurança, em aço, soldada
numa s.ó peça ... freios extra-grandes ... molas repousantes que
proporcionam super-confôrto ... sólido chassis em X ...

•

.. ,,/

i'
,

FORD MOTOR COMPANY
"

,

................................

RESIDENCIA
Vende-se uma à rua

Bocaiuva.
Trotar Q rua Alves de

Brito nQ 20.
. .. ,..... . .

------------------------------------------------------��U==ll�--------d�--�c�'A�.�s�A���IS�C�E�L�A�N�E�A--d�i��==--·>Us II. u. respon em buidora dos Rttdios R. C. A
Washington,

.

(U. P.) - Victor. Válvulas e Discos.
o Departamento de Estado, Rua Conselheiro Mafra

respondendo ás criticas feitas

por Tito aos EE. UU. lembrou
I ao chefe do govêrno iugosla
vo que o auxil ío de socorro e

ele "Lend-Lease " á Jugosla-:
via foi financiado pelos EE·I
UU. num total de mais ele 320 i
milhões de dolares.
Tito, numa declaração dis

tríouída a 7 de agôsto pela
agência de noticias oficial da

Iugoslavia, acusou os EE. UU.
de tentar construir "alguma
especie 'de bloqueíro econômi
co" em torno do seu país.
A resposta do departamento

foi feita numa nota detalhada
"em vista da gravidade elessas

acusações e de sua ampla. cir
culação" .

.

,. tode." e
.

à von ,

r hó espaço
. do seU interior

d ainda melho Voce qostora .

somente ta·

Neste ror
5 também. n"O primoro c d é de

cioso t fome '

I ror '

linhos gro do seu es o

onfôrto e u)(O.
afrO mais

9m doiS tonS, ombiente de c

ternamente. o
c

Inado, do seU
internO e a)(

.

onto.·· I",onta O o classe... de sua
elegante

E' V. S. portador de reu

matismo gotoso, conde
nado a sofrer cada vês

que se produz uma varia- facilitar a eliminação das

ção no tempo? impurezas toxicas e dos
Muitas vezes os excessos, cristais de acido urico.

a alimentação deficiente, As Pílulas De Witt para
os abusos a que subme- os Rins e a Bexiga devem
temos o nosso organismo, ser experimentadas nesses

favorecem os ataques do casos. Sua ação dirêta
reumatismo gotoso. Nosso sobre os rins facilita urna

corpo é invadido por im- melhor eliminação das

purezas e substancias to- referidas impurezas. As

xicas, cuja presença se Pilulas De \Vitt são sobe
manifesta amiúde por jamente conhecidas em

dôres nas juntas. todo mundo. Merecem
As dôres reumaticas de- toda a sua confiança, pois
vem ser combatidas inter- não contem drogas noci
namente por meio de um vas que possam prejudi
medicamento, capaz de car o organismo.

'�ITT

CANSADA
e sem VIÇO

iIi)
o vidro grande de Pilulas De Witt,

.

contendo. duas vezes " meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

_f4iMik_W*WWM*MMI 'Ai'_

As pérfidas ru

gas na testa e ae

redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da,
beleza 'da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves' massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi
gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso tio Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGOL
Alvim & Frei!"., ltola,·C.".1379·S. Paulo
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mNSElHO. AIMNlSmA1Wtl
DO ESTADO DE SANTA

CATAlUNA
l'ol'taria d" 11 d" a�ôlJto •• 1"1

• PRESlDEN'TE RESOLVE
Admitil':

De acôrdo com o art. 19, do decreto
leot n. 1.0·2,3, de 29 de maio d. "

194'4:
Rubens Santana na função de Auxiliar

40ft .Escritório, refenôncia 'III, criada pelo
lleCI'eto n. �7. de 15 de jUI�10 elo corren

te ano.

PAREGER N. 630;47
Heitor Blur!!, Gonsultor-Jurídioo do

Departamento das MunlcLpalidades, no
exercícto do cargo em comissão de Dir'e
t01'-Geral do mesmo Departamento, re

"'!,ue!' seja averbado na sua !ôlha de as
sentamentos o tempo de serviço prestado
a.ci Govêrno Federal. como Diretor da Es

. .ola de Aprendizes Artífices de Santa Ca
tarina e como Agente do Lloyd Brasileiro
(a.utarquia), em Flo,·ianópolls. .

2. Pelos documentos juntos ao pro
eesso, vertrtca-se que o requerente
a) tornou posse e entrou no exercício

lio cargo de Di,retar da Escola de Apren
.ius Artífices de Santa Catarina, a 22 de
«ezembro de 1914 e foi exonerado a 23 de
setembro .de 1917;
b) exerceu o cargo de Agente do Lloyd

:','asl1eiro em Florianõpoli�, no período de
1& de setembro de 1917 a 25 de novembro
ma 1937, e finalmente,
c) esteve licenciado no cargo de Agen

te do Lloyd.Brasilelro,. de 6 de janeiro de
1937 a 10 de março de 1937, não existindo
elementos para verificar "se, no período
..e.nterlol', isto é, de setembro de 1917 a
janeiro de 1937, obtivera o requerente
"lualquer licença, em virtude de ter sido
a sua ficha individual sómente organí
:zada em JaneLro de 1937, por ter sido des-
1iTuido o antigo arquivo pelo incêndio

....::;porrl.elo na sede desta' Autarquía, em ju
lhO fie 1�31", conforme declaração, a f'Is.,
1irmada pelo SeoretãrJo Geral do Lloyd
Jlra·silelrO.

3. De acôrdo co in o art. 194, da 00115-
Utuição do Estado,

"l
..
o tempo de serviço públ ico federal,

estadual ou rrsuu icípal computar-se-á
i'6tegralmente. para efeito de disponibi
fi.tlade e aposentadorta",

e de acôrdo com o art. 95. do decreto-lei
l!!.. 572, de 28 de outubro de 1941,

"na contagem de tempo, para erettos
de aposentadoria e disponibilidade,
computar-se-á integralmente,

o E�TAnO-DOm'Jlg_o 17 ele
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Com quasi 50 anos de experiências e pesquisas
no preparo de produtos químicos para imper
meabilização, a Sika Ltda. pode oferecer aos

Srs. Engenheiros e Construtores a mais com

pleta linha de produtos e tintas imperrneabilí
zantes - famosos em todo o mundo. Seu uso

impõe-se em tôdas as construções onde a á:ua e a

umidade possam constituir um ameaça à sua soli
dez. Peça-nos informações sôbre nossos produtos.

E

SIKA 1

SIKA 2

SIKA 3

SIKA 4

SIKA4-A

PU1SHMEHT

r IGOl

r
IGAS

CONSERVADO

S:NDA

PURIGO

IGARA

oos.': ..

e) o tempo de serviço prestado pelo
funcionário às organizações autárqui
cas".
4. Aliás, não poderá haver dúvida em

{'elação à contagem de tempo de serviço
prestado pelo tuncionário ao Lloyd Bra
sileiro, visto que o Su]}remo Tribunal Fe
deral decidiu, em Acól'dão de 21 de 'se
tembro de 1918. que

"incorporado o Lloyd Brasileiro, por
decreto, ao patrimônio da Nação, a sua
administração tornou-se um ramo do
serviço público, pelo que são conside
rados funcionários públ ícos os órgãos
dessa mencionada adm ln istr'ação".
5. Assim, opinamos favoràvelmente ao

pedido, devendo o tempo de serviço pres
ta40 ao Lloyd Brasileiro ser contado a
pa:rtir de 24 de setembro de 1917, pais só
a 23 do referido mês foi o-r'equerente exo
nerado do cargo de Diretor da Escola de
Aprendizes Art.írtces.

II. Não obstante, para maior esclareci
menta do assunto tratado ll!,,�te processo,
achamos deva ser ouvida a Procurador-ta
Geral do Estado.
S. S., em 26 de julho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Batista Pereh-a
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
A·pro'Vado.
14-8-47.
(Ass.) Ader-ha! R. na Silva.

.Propostn de promoção por merecímente
Carr-eu-a - Medico Sarritarfsta _

-Classe Q.
NÚlmero ele vagas a serem providas

por merecírnento: Três..

Nomes, dos funcionários de maior g're ü

de merecimento:
Benon.i Laur'mdo Ribas e Afonso

Ra>be.
Cesps. 1.'111 7 de agôsto de 1947. Dr. .CLARNO G.-{'arlos da Costa Pereira, presidente.

'Ill!ã��s]Je para fazer os atos de pro- 6AI.:LETTI pessoas9-'8-417. A D V o G'A D e
,(Ass.) .-\derbal R.. da Silva Crimll e civel Petropolis, (A. N.)Proposta de promoção por antiguidade Mais- de 2.000 pessoas empres-!Carretra - Medico Sanitarista - COIil.tituiçâo de Sociedad..

I
Classe Q. NATYRALIZÁÇÕES - tarão seus serviços á Confe-, A familia de Eduardo Otto Hor:n agradeceNúmero de vagas a serem provídas
llor antígu ídade: Duas. Título. Deolarat6rio. rência dos Chanceleres: cerca a todos qua enviaram cartões, telegramas<leN���f:u�:d!;U1Cim1ários de maior grau

E.crit. __ Praça 15 d. No". Z$, de 300 delegados americanos e e que acompanharam o feretro até a
Paulo Tavares ela Cunha Melo. l0. andar. mais 4000 jornalistas, 200 fun- suo última morada.-Cei>pe, em ,7 de agõsto de 1947.

I
.

Cal'los iia Costa Pereira, presidente.

.
(

Ra.id. - Rua Tira.danta. 47. cionários do Palacio Itama- Convida e antecipadamente agradece Q todos que9_:'�g�ava'Sle. FONE •• l4'S&,·· .

ratí, 35 diplomatas de carrei- comparecerem à missa de 7�. dia que mondam celebrar
,(,Ass.) Aderbal R. da Silva ----------------: ra, 30 interpreteS,:30 taquí- na Catedral Metropôlitana no dia 19... às. 7, IS.

gráficos, 50 dattlogratos, 18 te-
letipistas, 200 investigadores a

paisana, 100 policiais unifol'mi
iados, soldados do Exército e

uma legião de emprega,doi:) do
Hotel Quitandinha se movi
mentarão a par,Ur, da próxiIp.JI,.
sexta -feira, concorrendo cada
U1Ú corú s-ua parcela a favor do
exito da Conferência. Nada
menos de 30 cozin lHliros espe
eializadüs de todos os paises
::j,mericanos' pn:�pararã.o os mais
variados cardapios para. todas
as

..

delegações,

i

f '
;\ ',

II
'" .
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REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL

Vendas dos produtos SIKA em Florianópolis:

TOM T. WILDI
Rua

ILI

Mais de 2 mil Agradecimento e Missa
Eduardo 0110 Horn

Irnperrneab ilizante de pel'lc
normal.

Impermeabilizante de pela
ultra-rápida.

Acelerador de pega para
concreto.

Impermeabilizante de pega
rápida, especial para tanques
de óleos. gasolina, etc.

Impermeabilizante de pega
rápida, especialmente .indica
do contra a ação de águas
agressivas.

Para melhorar as diversas
características do concreto.

Tintas betuminosas, pro teto
fãs para concreto, terro, ma
deira, etc.

Massa elástica para imper
meabilização e calafetagem.

Tintas impermeáveis, espe
ciais para fachadas, paredes
internas, telhas, piscinas e

telhados. Em côres diversas.

Para fixação de azulejos.

Aumenta a resistência ao des
_ gaste das superfícies.

Tinta de super-proteção, re

sistente aos ácidos e cor rosi-
-

vos. Substitue. os azulej9�:_

a

Joinville/Avenida Rio Branco
Caixa Postal 115

FLORIANOPOLIS

-

Record ProPdgdnd.·

"1

�11 ANt:AIS

711

1EIDI;MFlI", t_.,

com

Agradecimento e Missa
Luiz. D'AcalD'pora

A lamilici ele Luiz :ID' A�ainp�ra:, agrodece
€l toda. que enviaram ,·éo.rto8s, telegra.
mas ,& que acompÍlllháram o esquife
até sua último morado.'

Convidu e antecipadamente agradece a todos que
compar�ce'rem à missa de 7.0 dia, que .mandem c.lebrélr
no dia 19. às 7,30, J;"\a Igreja Matriz do E.treito ..

@€)<lIl1i'A eORRENTE POPULAR
Jurai -51ft 8, 8. - Dimite 8r$ 30:000,00

Movimentação com cheq.ue.

BlI_ de Distrito federal S. .&.
€APITAL: CR$ 66.000��O,OO "

dSSRVAS: eR$ U;;OO(}.ooo,00
..ua .

_.......Q, 2-3.. 'ID'lertÓPO�$
..........................................

-

Pora in.du.trl,all leve a paliada. fabricada p.lo técnicll FRAN
CIS«0 BIGNANI�,', tem .empl'a am esto.que à. todoll 010 tipo. e

medida•• tipo' lho oilcUat\te. s.Uer.' de 3/4 a '5 polégClaa., todo.
com lubrificação 'automático,',.

A GR.ANDEl8A DO BRA:SfL
DClJ.)@.de da insiJ1nção de s,eus fi

lhos. F1a.z,ei ·com q'll€ to:das as 'pes
soas 311lJUMaJbe'Las í,reepuentem UJiJl

CLU'S-O notUl�no e 'tereios IcontriJmid@

'I'Pa,r-a
o progresso do. Brasil. Bs'Cola

Industrial ou Loja Maçonica,
.......................

JIUS FILHOS
aplaudirão teu reato,

II quando souberem que .ela
borMte pró Restabeletimeaa
to da Saude do Lánr••

RODOLfO LISBOA (DUDA),
Missa de 7. _, Dia

Jovida Lisboa e famiJia, Jaime Lisboa e família
(aul>entes), Ubaldo Brisighelli e familia, José Vieira fie
Oliveira e familia, rconvidam aos parente. e pessoas de
suas relações para assistirem a missa de 7'. dia por alma
de seu irmão e cunhado RODOLFO LISBOA (Dutla), que

_ mandam re.zar no tlia. 18, às 7 h.ras, na IgreTa de São

I

,I
E.tá .empra ao .eu dis'po� a preço de fábrica à Rua Campos

SaUeiO, 67S. Fone 446 -- Santo André.
Ou com seu representante em São Paulo à Rua da Mooca, ::137

Fone 2-1371.

...........................................�

Eixo para 'serra circul�r. apE1l'elho para e.meril montado
rolamento.

JUNÇÃO de anéis a a PQrafu�o. Anéis de preslão.
Eixo para tranlmi.eão de toda. a. bitola•.

_Francisco .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em memorável reunião pessedísta, sob a presldencía do sr, Celso Ramos, foi esco",

Ihido, ante-ontem, em Itajaí, o nosso prestigioso cerreligieeário, sr. Arno Bauer, parai
l

candidato ao cargo de, Prefeito daquele importante municipio, .nas próximas eleíçêes.

A Comissão Estadual de Preços deliberou opôr desmen'lido formal àl
notícia de que o preço da carne verde seria aumentado. O «preço de/

inverno», que é. u atual, será antido.

--- ,-----------------

,'tOrlal'lópoa�, 11 da Alosto de 1947

Comissão Estadual de Preços
o preço e falta de carDe verdee--O abas
tecimonto de batatinha, feijão, ndlho e

farieba de nUlndioc'8o--0 problema dos
laticinios.--Feiras livres

Sob a presidência do .prof'. Lourüval sarnenta efetivado, o "casa dos laticínios",
Camáru, reuniu-se, ontem, a Comissão que encerra. duas faces fundamentais: o

Estadual de Preços, tornando- parte os esr imulo a produção e o' normal abaste

Conselheíros Carlos Gomes de Oliveira, c.men to de Santa Catarina.

:Manoel Donato da Luz, Charles Edgal'd À próxima reunião, .que se realizará na

Morltz, Ivo Maes e ser-vindo de seci-etâ- terça-feira, deverá comparecer o Ptefeito

rio o jornalista Eugênio Doin Vletra, da Capital, pal'a a discussão de medidas

Diretor da Secretária da CEP. referentes à criaçâo e funcionamento de

VenttIou-se, em .pr-írneíro lugar, a caso feiras-livres. Deverá comparecer, 1>m1-

da carne verde. Como é do conhecimento bérn, especialment.e convidado, o Sr. R,

da população, o Mercado de Florianópo- T'tchauei-, que fará uma exposição ela

Ili", apresentou durante alguns dias desta sit.uaçâo de trigo. tendo em vista as

semana, falta de carne, o que levou o nossas possLbilidacles, os fornecimentos

Presidente da Comissão a entender-se provúveís da Angent.ína e as restrições
('OI1l o Prefeito Munici.paI, no sent.ido de que os Estados Unidos vem opondo à ex-I
ser cumprido à risca o contrato segundo pedação, em espécie,
o qual devem dar entrada, no mercado,
d íàr laruerite, lc2 cabeças de gado bovino,
distribuidas entre os difeTentes açougues
dali. 'Graças as espírito de cooperação ·do

Prefeito Tole�tino de Carvalho, que de

terminou providências enérgtcas, o esbo

(:0 de crise foi imediata11l€nte afastado,

Haverá, doravante, pe,l'manente fiscaliza·

ção no a·bastecimento de carne verde à

('[�pital. a partir do Matadouro, bem

ALIMENTICIAS
·MASSAS

Ten'ho a ,grata satisf<lção de comuniear
lhe que, atendendo à :representação diri

gida 'Por essa Comissão Municipal de

Preços a esta Comissão Estadual de Pre
cos reltivamente à l'edução nos abati
J11entos das passagens para escolar'es,
entrei, em entendimentos diretos ,sam os

pl"oprietarios das linhas São José e Palho

ça, obtendo dos mesmos .que o desconto
de '!1()% retone a ser conceelido, como

até agora.
,. I

Esta noticia auspiciosa vem atestar o

espirita ele wlaboração 'que anima os

proprietarios daquela empresa ele trans·

porte co'[etivo, e 'COl'oal' 'ele êxito os es

forços desta, a dessa C01nissão, no seno

tido <:le impedir a elevação do custo-de
\Tida.

(.'ardialmente. (Ass.) IJeoberto Leal,
pl'esidente da C. 1<::. IP.

tarinense, ou e111 parte dele, de batatin.ha.

feijão e mUho, ,bem con10 /à elevada co

tUI;ão pOt' que \'êrp. sendo -'{rendidas quan

tklades diminutas, "deliberou a ComissáCl

ac1qui,rir êssf!s prod11tbs 'noutros Estados,

Quanto a batatinha, '.R.Q Rio Grande do
Sul, hav�ndo ,sido feito já o pedido inicial

de a mil sacas; Quanto ao m.ilho, no norte

fi,o Paraná, de- onde deverão vi.r apl'oxi
madamenle, 10 mil saeos. Já se efetuou
a necessária requisição de 20 vagões
junto à Reele ele ,'ação Paraná - Santa

Cat3t."ina, Quanto ao feijão, ultimam-se

providências para a :vi11da de alguns mi

J,hares de sacos, procedent.es de Con�ÓT

dia.,
Não obstante às grandes' despesas de

transport.e. ferr,oviál'!o. ou marítimo, ou

J'odo'viár"io, êstes prod'utos serão vendidos,
p.ln :F']orlanõpolis, por. ;preço "muito Jlle�

rlO1'es que os atuais.

A Comissão está disposta a, afast.ll.lldo

'Os i'I1Lermediários, ir buscar as utilidades
na própl'ia fonte de produção: _110 Est.ado,
ou fora dele, iste é, ond'e fôr' melhor o

pmeluto e menor o prêç:o.
As restrições à eJl.'portaç·ão' ele fari11!ha

de mandioca determinaram, já na última

feira, em 'Florianópolis; albun<lància do

produto e abaixamento no preço.' ° cri

t'ério do embargo à exportação será apli
cado a toqos os produ(oos em condições
ilnálogas.
° pr.blema elos laticinjo's foí ampla

meI\te discutido, tanto q'lle se trata de
matéria de alta significação. A crise elo

leite, que se vem. agravando cada ano,

toma, algora, aspectos mais ,sombrios, enl

virtll'de das imensas e constantes geadas
que secaram completamente as pastagens,
nos 'Últimos meses. Na próxima, 'l"eun:ião,
QI OEIP decidirá, finalmE"llte, em 1'ace de

estuelo técnico que está sendo cuielado-

ISI GADA BRA;SILJmRO
COtThsegnlir alfabetizar um pat.ri

cio, .oonv00ncerudo-o. 'a. 'fr.equentar
um oor8o. -no.tur.no., em br€'\'e se

l\emOS um elos povos mais adiaD
La�os do. iJn\lJldo.: Orupo Esco.lar S.
José ou Esco.la Indu.strial.

.

Encerrada a Campanha
Foi encerrada dia 15 do corrente a. campanha lan

çada pela Ação Social Catarinense, para aquisição de
cobertores para os pobres.

A campanha não tev€ ° resultado que era de espe
rar, m3.S entretanto, a ela aderiram muitas pessôas do
tadas de altruísmo.

Algumas não quizeram que seu nome fosse publi
cado nem irradiado, e suas vontades foram respeitadas.

A todas que por nosso intermédio e da Rádio Gua

rujá, prestaram seu auxi llo � tão nobre campanha, nos
sos sinceros agradecimentos e nossos VOltOS para que ca

da vez lhes sóbre mais recursos 'corn que 'possam cumpri.r
a sagrada lei que manda:

AMAR AO PRóXIMO COMO A SI MESMO
A Ação Social ,Catarinense, distribui os cobertores

adquiridos com ° produto da campanha, num total de

oitenta e oito, aos socorr-idos já devidaménte fi.chados das

seguintes sociedades benericíentes:
'

Soe, S. Vicente de Paula, Soe. Pró Necessitados de

Florianópolis, Circulo Oep.rario, Azilo de Mendicidade,
e Juventude Catolica.

-

As pessoas que contribuírem por íntarrnéd;o da Rá
dio Guarujá de Flor lanópolía, f�ram as seguintes:
A. B. J. , , , .. ,........ Cr$ 100,00
A. V, ,

, .. Cr$ 20,00
N. S. V. , ,., .. , .. , , , Cr$ 20,00
r. S. V, ,' ,

" ,."....... Cr$ 20,00
L P. B. " .. , , , ".... Cr$ 20,00
r. C. M. .,." , . , , , . .. Cr$ 20,00
W. p, B. ", ,

,. - Cr$ 20,00
E. G. .., , , o-s 20,00
Família José Guedes , .. : .. , Cr$ 10,00
Antenor Corrêa Rocha .. ,

,........ Cr$ 30,.00
Etelvina Peixoto da Cunha :., Cr$ 20,00
Rá:dio Guarujá , , , .. ,.,. Cr$ 100,00
Uma 'falimia católica , Cr$ 20,00
Bemadette Maria ela Luz Fontes .. "...... Cr$ 20,00
Alba Maria da Luz F,ontes , , Cr$ 20,00
Theresinha de Jesus da Luz Fontes .. ' Cr$ 20,00I Á�assim no IMercado e nos diversos açou- O 4 d Igues situaàos fora desse edifício. 'A 'Co-

I r rmau O'
�::::ã�i��:of�ot�i�:����:��� c�uae ���:n�� I IS ME'ROBE(I Ij pe·fial·ra

•

a eleva,ão no preço da carne. Vê·se obri- .ti IJ II] u
gada a Comissão, poriso, a opor formal

desmentido à Jlota, como também, escla-

P d-b�:el�U�;)��I���;:;ã�q�:ss:tése�1�ic:o;��:n:�i assagem e 001 US
<:1irigida . .o preço atual, que é "preço d;' para os colegOla·lsinverno", será mantido, atEi que melho

rem as condições elo rebanho, quando o Da Comissão Cen.tra.l de Preços desta

preço será re-exmninado. com tôda a pru- Capital rerebeu a congênere ele S. José
deneia, para :possivel redução, o si?guinte oficío:

Atandel1do ii raridad'e, no mereado- ca- Sr. Presidente,

PITIDllll·
:11111[011

Ordem dos
Advogâdos
o Conslelho da Ordem

Advogados, em sua última reu

nião, deliberou que as suas

se-ssões semanais, ordinárias,
se realizem ás quíntas-fei.ra-s,

nag1enls.
ás 9,30 horas, a começar desta
data,
Também foi designado ° dr.

Artur F,erreira da Costa para

representar a Secção da Or
dem perante á presente reu

-ni�o do Qon8oelho Federal, no Ti,vOIDOS, dia 1lI, o p]',az(',l' da vi--

Rio, sila em Inossa l'(�d[II/ã,O, do MüllSiffil!'"

Numa fornalha
l:<avp.l-PinCfUJClt, üe }la.ris, França,
('[lllC se encontra mll. viagem ::w SI\lI

Nova York, 16 (United) do Brasil, pawa tratar das, possibi
Um tremendo desastre ocorreu bili<llades da insialaç[í,o 'em f{]lo.SS&

em Ev:ertt, no Estado de Mas- Esol.ado, üe uma fábrica de "Fois

swchusets. Ali, um pequeno hras", ([laté) Íl1idústúa essa ,(lom

avião particular, conduzindo 4 p1ctrumente 'nova � de gral1lde fUIl,u

pa'ssaO'eíros -'-entrou ... nu-ma- ',O'i� _1'0 para ,Q."{Jp0TtlaçÇlij}... _.

gante�éa fo�'nalha de refiliaçã.o A iu.icilaiLi.v'a 0�ll.ta' com Qo apôÍa'

, I de petroleo lacal, de�'iapaI'ecen- do. gO�UT'JlIO� ,r��a�:�s e, sel'��,a'�I:J�l'�
;Para a. Capital Federal, a do ent'ne as chamas. Ao que

íla ,peIo M.lJlill:itéllO, ,ta, AgI W1]I�Ul '.
serviço do Estado, viajou 011- parece, o piloto estava desnor- ipüi,s represenlÚa �tm;); gllialndoe, roube

tem, pelo avião da Cruzeiro ° teado ,em meio ao nevoeiro' e da rem'da ,e, 130l' ISSO, S'e.1·á �m ex

sr. dr. Armando Simone Pe- tomou ° clal'�O pelas luzes de J)'l'f\ssiv� fator de desejnvoloVlrrnenu}'

reira, ilustre 'Secretário d'Es- 'um 'aerofinrto, conduzindo' seu ecemÔlnJCD.
i�

l' t Sanbr
tado dos Negócios da Justiça. avíão bem para ° centro da - �<a?JI�mos VOO .os iJ)um, Cjiue

Saúde':e Educaçã0. ,. . imensa fog·ueira. Catil!rin:a 'seja 8SWl1Üda ClOill1JO pio-
- �

llfli'ra iOOSS-c1. nova moda;lidade de'

CONtRA CISPA�

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES, DO

COURO CABUliDO.

NO RIO O FOGO'
SINBOLiCO
Prepara-se e.ctruorduuiria rccep-«-

ção li Cluuna Expedicionária
A Chrumn Expedicionária, inflama
da nu Cernitcr io Brasílen-o de Pis-

toia, chegas-á no Rio de Janeiro a.

17 do cor-rente, el111 demanda a Pore
to Alegre,

U programa no Ilio já foi aIJI'o.�
vado pelo g·e,nl�l·a,J Zenobio, oonstan.,
do: I(�hegaldo no G,nil,uuoI), o facho. sei�
CÚ recchído FeIo Marechal Masci-
»enhas rj,e Mor-ais e 0Tu(.J'eg;1l,e a e18-

lllil'ntllo8 da Mar-inha, cornboiados

por ,(:'·J.mnl\rl't.os da FmB, que na

Pl'<'LÇa Mauá o enta'egarào ao gene
ra l Zenohio, cm presença das altas
autor-idades civis e müítaoes e eele-·
siasticas.
Dal.i ser-á transportado para o'

alio do Corcovado, onde' ao. pé da

irnagiem de Crist.o. t'{,edrn,t,ol[', :s'crá

e,nfll'eg'uc ao pl.'cfei>lo (' ao cardial.
1). Jaime Câmara. Descendo, i ní,

ao Ual'!l"llI',
em grupo de aviões de caça

L[lW part.icípou da gUf'I'l'11 sobre
voará a caqiil.al feüerlaI.

.:\PÓS, o tacho será colocado-
diante ria. esl.atma d!Ü Caxias, sendo
reculh ido á T,greja Gl'1]IZ rJIOS Mi Jj

tares a:té a pai-tida para Port'(1
\AJlf�"'Ir'8 q1tlUl1dc)' sairá cm c()irriclà�
dle l'ev('i,:amplllltJÜ, J.eH,a por civIs'
L' mi1i'Lnl',es, parn chegar ,aIO Pai-que
FH'['.l�l)luDilha a Z'Cl'O hora rle 1° de·

I
setembro.

O jOl'nalista 'Pnlio de ROB'e, n�.
Halia, como já c1j,s<somos, km 1'e

CPibiclo 'pl'o\'a.s de aiprcço ql1le lJem�
(J;p,mOll!Sü'am a.s ,siomq)atiu's rio POyO
i,taliano pelo BnasiI.
Do dr. Moi,sés LupiOlTl, gOVlerna--

fln!.' do ,Par.a,l1á, a Liga d,e DeJesa'

'elos l\'wcjonal do Hio Gllaml(}e d:o Sut
r'ecpheu <tl.e))cioso oficio aS's,elgrLl'l'an-
do ludo lO a,poi'Ü' de ·seu go\r,crfli(]'
po::wa Cjlue a Chalma '1��x.p('d:icio'l1al'ia,.
('m Cllritiba, 'receba gTa'ncf.es home-

Nova e futufQsa
industria

Al1NOf.DO 'SUAillEZ CUNEO

Clínica Odontologia

�OTUR;NA
hora
pro-

Das 1� ás 22 ho,ras, com

marcada, a cargo de ulbalizado
fissiollal

RUóL A rcipré'sLe Paiva 17
T,elefo'ne 1.427

..
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